Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del
Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning

Fredningen Hald Sø og Dollerup Bakker. Ansøgning om en
række dispensationer i forbindelse med projekt "De fem
Halder" ved Hald Hovedgård.
Der ansøges hermed om tilladelse til en række ændringer og anlæg på
Naturstyrelsens arealer i området omkring Hald Hovedgård, matr. nr. 1 a og 1 gt,
Hald Hovedgård, Dollerup.
Hele området er omfattet af naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 om
fredning af Hald Sø – området.
I bestemmelserne for fredningen fremgår blandt andet:
§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske,
naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder
navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier.
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og
rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i
området.
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…
§ 5 Bebyggelse m.v.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller
lignende…
§ 11 Offentlighedens adgang
…De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes, omlægges
eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse…
§ 12 Dispensationer
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8 samt §
11, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål…
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Baggrund:
Projekt ”De fem Halder” er et samarbejde mellem Naturstyrelsen (projektejer og
arealejer), Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune/ Viborg Museum og
foreningen ”De fem Halder”. Projektet har til hensigt at udvikle området ved de
fire middelalderborge og gamle herregårde samt den nuværende Hald Hovedgård
ved Hald Sø. Projektet skal sikre de natur-, kultur- og landskabsmæssige værdier,
men samtidig åbne for en fremadrettet og bedre formidling af historien,
kulturhistorien og naturen i området.
Projektets realisering er muliggjort gennem en donation på 50 mill.kr. fra A.P.
Møller-fonden.
Link til Naturstyrelsens projektside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/
Projektet indebærer blandt andet nye arkæologiske undersøgelser, istandsættelser,
rekonstruktioner, synliggørelse af fortidsminder og landskab og udvikling af
moderne formidling. Forud for projektet ligger et længere forarbejde hvor der er
udarbejdet en rammeplan som projekter i området forventes at kunne udfolde sig
indenfor. Rammeplanen blev udarbejdet i 2013 i et samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Viborg Kommune, som alle har eller
havde væsentlige roller som myndigheder inden for området. Naturstyrelsens
daværende myndighedsopgaver varetages nu af Miljøstyrelsen.
Link til rammeplanen:
http://naturstyrelsen.dk/media/134499/rammeplan_300413.pdf
Denne ansøgning er den første af forventeligt to ansøgninger til Fredningsnævnet
vedrørende projekter i området.
En senere ansøgning primært vedrørende Gammelhald ved Niels Bugges Kro og
Hald Slot (Hald Ruin) afventer bl. a. færdiggørelsen af de arkæologiske
undersøgelser på stederne.
Vi beder om, at Fredningsnævnet betragter projekt "De fem Halder" som et
sammenhængende hele, men at de enkelte ansøgte delelementer samtidig
behandles separat f.s.v.a. godkendelse, ønsker om ændringer i indhold eller evt.
afslag.
Der er tale om et stort og forholdsvis komplekst projekt. For overskuelighedens
skyld deles ansøgningen derfor op i delområder, navngivet og nummereret som i
projektet.
For hvert delområde angives bilag, en kort beskrivelse af, hvad der konkret søges
om, herunder begrundelse og sammenhæng til projektet, samt de bestemmeler i
fredningen, der vurderes relevante.
Generelt baggrundsmateriale: Bilag "Hald Konkurrenceprogram" (program
projektkonkurrence vedr. "De fem Halder" – giver en generel indføring i tankerne
bag projektet), M-00-001 (Rydningsplan). M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige
forhold)
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01. Ankomst
Bilag M-01-001 (Ankomst)
Beskrivelse:
Området ligger umiddelbart vest for de tidligere avlsbygninger til Hald
Hovedgård. Området har tidligere rummet en række avlsbygninger knyttet til
Hald Hovedgård. Disse er løbende blevet nedrevet i løbet af de seneste 40 år.
I fredningen er det samlede område udpeget som have.
Området udgøres af 2 dele.
Den nordlige halvdel udgøres af en græsflade, som skråner svagt fra nordvest
mod sydøst. Området afgrænses af grusveje mod vest, nord og øst, samt af en
trærække mod nord.
Kombinationen af terrænstigning og skovbevoksning mod nordvest, trærække
mod nord og bebyggelse mod vest, bevirker at området ikke er synligt i
landskabet.
Græsset slås ca. 2 gange årligt. Arealet benyttes jævnligt til supplerende
parkering ved større arrangementer, til naturskoleaktiviteter, samt til
kortvarig henstilling af landbrugsmaskiner og – materialer.
Den sydlige del er i dag parkeringsareal og udeareal for Naturskolen ved Hald.
Der søges om dispensation til følgende:
Den nordlige del ønskes omdannet til permanent parkeringsplads, hvor
hovedparten af parkeringen for hele området samles. P-pladser og køreveje
anlægges som græsarmering. Der etableres busparkering til 4 busser som del
af parkeringsarealet. Buskørevej etableres i grus.
En del af overjorden fjernes fra arealet og overfladen genetableres omtrent til
nuværende terræn med materiale med den for et parkeringsareal nødvendige
bæreevne.
På parkeringsarealet plantes enkelte træer.
Der etableres 4 handicapparkeringspladser vest for det nuværende
brændeskur, med adgangsvej ad den vestlige grusvej.
Følgende nuværende parkeringsarealer nedlægges: Parkering vest for Haldladen og naturskolen, parkering øst for Hald-laden, buslomme syd for
kapelbygningen.
Den nordlige indkørsel til området udvides ved at inddrage den nordligste del
af haven ved forpagterboligen, så der kan etableres dobbeltrettet kørevej.
Som ny afgrænsning af forpagterhaven etableres et stengærde, som syns- og
dimensionsmæssigt svarer til stengærdet på modsat side af Ravnsbjergvej.
Den nuværende indkørsel nord for Hald-laden nedlægges.
Begrundelse:
Det er ønsket at nedlægge hovedparten af de nuværende små og diffust
beliggende parkeringspladser ved Hald og samle parkeringen ét sted, og
samtidig øge trafiksikkerheden i den centrale del af området.
Samtidig ønskes at højne den æstetiske oplevelse af den vestlige del af
komplekset og lede de besøgende ind i området via én samlet portal.
Hald-laden kommer til at fungere som kombineret indgang til området og
informationscenter.
Den sydlige del af arealet vil fortsat fungere som udeområde for naturskolen,
men vil samtidig få funktion som indgang til hele Hald-området.
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På strækningen gennem godskomplekset omdannes Ravnsbjergvej til en
brolagt gårdsplads, som vil samle området og samtidig virke trafikdæmpende.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand… (Der er tale om
ændret arealanvendelse)
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer… (Der vil være minimale ændringer i
forhold til nuværende terræn)
§ 11 Offentlighedens adgang
…De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes,
omlægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse… (Flere
nuværende parkeringspladser nedlægges – og erstattes af et samlet
ankomstområde).
01. Ankomst – supplerende parkering
Bilag: "Supplerende parkering – kort"
Beskrivelse:
Landbrugsareal beliggende vest for græs- og opholdsarealet vest for Hald.
I fredningen er det samlede område udpeget som ager i omdrift.
Kombinationen af terrænstigning og skovbevoksning mod nordvest, trærække
nord for det tilstødende græsareal og bebyggelse mod vest, bevirker at
området ikke er særligt synligt i landskabet.
Der søges om dispensation til følgende:
Arealet udtages af landbrugsdriften og tilsås med græs, som holdes slået.
Hensigten er, at arealet skal fungere som supplerende parkering ved større
arrangementer på Hald. Udenfor disse tidspunkter henligger arealet som
græsmark.
Der foretages ikke terrænreguleringer.
Begrundelse:
Det forventes, at der som følge af projektet vil komme et øget antal besøgende
til Hald-området.
Det nuværende areal for supplerende parkering inddrages til permanent
parkering.
Arealet ligger i direkte tilknytning til den planlagte fremtidige parkering.
Parkering ved fremtidige, større arrangementer kan således holdes samlet.
Den valgte placering er den mindst synlige i landskabet.
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Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…. (Der er tale om
ændret arealanvendelse)
§ 11 Offentlighedens adgang
… De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes,
omlægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse… (Flere
nuværende parkeringspladser nedlægges – og erstattes af et samlet
ankomstområde.)
01 Ankomst – midlertidig parkering
Bilag: "Midlertidig parkering – kort"
Beskrivelse:
I forbindelse med anlægsarbejder i den vestlige del af Hald-området i 2018 og
frem til og med det nye parkeringsareal mod vest er klar til brug i 2019, bliver
der brug for en midlertidig parkeringsmulighed for Naturskolen ved Hald,
Dansk Forfatter- og Oversættercenter, samt generelt for besøgende i området.
Der søges om dispensation til følgende:
Etablering af midlertidigt parkeringsareal på den nordlige del af græsmarken
øst for Hald Hovedgård.
Arealet frahegnes græsningsarealet i perioden, og genetableres som
græsningsareal efterfølgende.
Græsmarken forudsættes benyttet som den er. Der etableres ikke belægning
el.lign..
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
03 Service
Bilag: M-14-001 (Længen – servicebygning), Mail fra Viborg Kommune vedr.
servicebygning.
Beskrivelse:
På stedet ligger i dag et brænde- og redskabsskur, som benyttes af Naturskolen
ved Hald. Det nuværende brændeskur er udført i sortmalet træ, 1 på 2, og med
tagpaptag.
I fredningen er det samlede område udpeget som have.
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Der søges om dispensation til følgende:
Fjernelse af det gamle brændeskur og opførsel af en ny og længere bygning på
omtrent samme placering og grundlæggende i samme udformning.
Den nye servicebygning vil rumme toiletter og madpakkely samt i den vestlige
ende brænde- og redskabsrum til brug for Naturskolen.
Viborg kommune har allerede d. 24/1 2018 søgt om fredningsnævnets
dispensation til bygningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Denne ansøgning, som rummer de relevante bilag vedrørende bygningen, er
vedhæftet.
Begrundelse:
Den nye bygning tænkes at opfylde en væsentlig servicefunktion i forbindelse
med velkomstområdet. Samtidig skal den rumme de behov for opbevaring af
brænde og redskaber, som den nuværende bygning på stedet opfylder.
De gamle, slidte, offentlige toiletter i Hald-laden nedlægges i forbindelse med
renovering af denne, og erstattes af de nye toiletter i servicebygningen.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…
§ 5 Bebyggelse m.v.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller
lignende…
04 Stier udenfor Hald – boardwalk
Bilag: A-04-003 (Boardwalk)
Beskrivelse:
Stiforbindelsen mellem parkeringspladsen overfor Niels Bugges Kro er i dag
udformet således:
Først, efter at have passeret en låge, et stykke temmelig mudret grussti,
dernæst en lang træbro/boardwalk frem til voldstedet Gammelhald, hvor stien
løber op over ydervolden og forløber i den gamle voldgrav mellem inder- og
ydervold. Der er betydelige slidskader, hvor stien passerer ydervolden.
Dernæst passerer stien Krobækken via en udskiftningsmoden træbro, og
forløber dernæst nordpå over græsmarken, til den via en ny låge slutter sig til
stien fra parkeringspladsen syd for Smedehus.
Stien er udlagt som offentlig sti i Hald sø-fredningen i dette forløb.
I fredningen er området udpeget som eng og mose, samt en mindre del som
udyrket areal.
Der søges om dispensation til følgende:
Nedlæggelse af nuværende stiforløb, herunder fjernelse af de to nuværende
broer, reparation af skade på voldstedet, og fjernelse af de nuværende låger.
Flytning af sti til et nyt forløb, som fremgår af vedhæftede tegning.
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Den nye sti ønskes udformet som en boardwalk, som er hævet over terrænet.
Der ønskes et nyt forløb, hvor boardwalken løber på ydersiden af ydervolden
på Gammelhald, med et par korte sideforbindelser, som sikrer en nænsom
adgang over ydervolden, hvis man vil op på voldstedet.
Videre ad en ny bro over bækken, gennem den tørre del af elleskoven langs
søen og med en tilslutning til den øst-vest gående sti nær Naturstyrelsens
bådehus.
Der ønskes en lille udsigtsplatform nær søbredden nord for bækken.
Begrundelse:
Den nye stiforbindelse vil bidrage væsentligt til oplevelsen af Gammelhald som
en borg i sammenhæng med bækken og søen.
Det ændrede forløb af stien og udformningen som boardwalk vil sikre en
væsentligt øget tilgængelighed – ikke mindst for handicappede,
gangbesværede o.a..
Samtidig vil boardwalken give væsentlig mindre slid på fortidsmindet i forhold
til i dag.
Boardwalken er hævet for at give mindst mulig påvirkning af vegetationen i
området.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 11 Offentlighedens adgang
…De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes,
omlægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse… (Der er tale
om omlægning af en i fredningen fastlagt sti).
04 Stier udenfor Hald – Middelalderstien
Bilag: M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige forhold)
Beskrivelse:
Eksisterende sti mellem Landskabshaven (del af parken ved Hald) og stien til
Hald Slot
Der søges om dispensation til følgende:
En mindre terrænændring, så stien kan få en naturlig tilslutning til åbningen i
landskabshavens østlige dige, og passage henover diget undgås.
Begrundelse:
Ønske om at hindre færdsel henover diget, som er et beskyttet fortidsminde.

Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
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§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…

04 Stier udenfor Hald – rydning af krat mellem Brattingsborg og
søbred
Bilag: M-00-001 (Rydningsplan). M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige
forhold)
Beskrivelse:
Tilgroningskrat på tidligere landbrugsareal, afgrænset af tjørnehegn i vest og
række af rødel langs søbredden i øst.
I fredningen er området udpeget som mose.
Naturbeskyttelsen af arealet som mose er senere ophævet, i erkendelse af, at
der var tale om en fejludpegning.
Der søges om dispensation til følgende:
Rydning af tilgroningskrattet, samt den sydlige del af tjørnehegnet.
Begrundelse:
Der ønskes sikret visuel og landskabelig sammenhæng mellem Brattingsborg
og Hald slot, idet Brattingsborg vurderes at have været en belejringsskanse,
som i 1300-tallet benyttedes ved belejring af Hald Slot.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
05 Hald I
Bilag: M-00-001 (Rydningsplan). M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige
forhold)
Beskrivelse:
Voldstedet Hald I (Brattingsborg) er et beskyttet fortidsminde.
I fredningen er området udpeget som overdrev.
Voldstedet er bevokset med flere store, gamle egetræer.
Der søges om dispensation til følgende:
Rydning af egetræerne på fortidsmindet.
Genskabelse af stedets tidligere voldgrav til maksimalt lidt højere end
oprindelig dybde.
Begrundelse:
Træerne ønskes ryddet for at nedsætte risikoen for nedbrydning af
fortidsmindet, samt formidle voldstedet mere markant og synligt i landskabet.
Voldgraven ønskes genskabt til omtrent oprindelig dybde for at formidle
anlæggets oprindelige karakter.
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Voldgravens oprindelige dybde er påvist arkæologisk. Ligeledes er påvist to
opfyldninger: en fra 1300-tallet (formentlig fra sløjfningen af skanseanlægget)
og en fra 1800-tallet (formentlig m.h.p. ibrugtagning som agerjord).
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…
06 Hald II
Bilag: M-00-001 (Rydningsplan). M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige
forhold)
Beskrivelse:
Hald II (Gammelhald) er et beskyttet fortidsminde.
Der er tale om et påbegyndt og siden opgivet borgbyggeri, formentlig fra 1200tallet.
Der er tale om en stor borgbanke omgivet af kronvold, indre voldgrav, ydre
vold og ydre voldgrav.
Dele af voldstedet er bevokset med ege- og fyrretræer.
I fredningen er ydre voldgrav udpeget som mose, resten af arealet som udyrket
areal.
Der søges om dispensation til følgende:
Rydning af fyrretræer og en del egetræer. De største egetræer mod nordøst
bevares.
Delvis oprensning af indre voldgrav.
Delvis oprensning af en del af ydre voldgrav.
Begrundelse:
Træerne ønskes ryddet for at nedsætte risikoen for nedbrydning af
fortidsmindet, samt formidle voldstedet mere markant og synligt i landskabet.
Den indre voldgrav ønskes oprenset i begrænset omfang – maksimalt til 0,81,0 meters dybde, så det sikres, at graven ikke bliver vandfyldt.
I ydre grav ønskes fjernelse af vegetationslaget på en mindre strækning af
voldgraven, så der fremkommer fri vandflade.
Formålet er i begge tilfælde at formidle anlæggets forsvarsmæssige karakter.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…
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07 Hald III
Bilag: M-00-001 (Rydningsplan).
Beskrivelse:
Hald III (Hald Ruin) er et beskyttet fortidsminde.
Her har ligget flere på hinanden følgende borge.
Langs med og i kanten af voldfoden mod syd og øst, samt på fladlandet mod
nord og vest er spredt bevoksning af primært rødel.
I fredningen er arealerne mod nord og vest udpeget som mose, mens det meste
af voldfoden betegnes som ubevokset.
Der søges om dispensation til følgende:
Fældning af rødel m.fl. træarter.
Begrundelse:
Træerne ønskes ryddet for at nedsætte risikoen for nedbrydning af
fortidsmindet, samt formidle voldstedet mere markant og synligt i landskabet.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…

08 Hald IV + V
Bilag: M-00-001 (Rydningsplan). M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige
forhold)
Beskrivelse:
Parken ved Hald Hovedgård er resterne af en tidligere herregårdspark, med en
symmetrisk opbygget barokhave mod vest, en tidligere frugthave, græshave og
skovstykke i midten, og en landskabshave længst mod øst.
Parken kan underopdeles i flere dele:
- Den øvre terrasse ved hovedbygningen
- "Barokhaven nord": det øverste plateau af barokhaven med bassin og to
pavilloner.
- "Barokhaven syd" med fire terrasser ned mod Hald Sø
- Frugt- og græshaven med rester af gammel frugthave i nord og stor
græsplæne i syd.
- "Overgangsstykket" mellem barokhaven og landskabshaven
- "Landskabshaven"
I fredningen er hele området udpeget som park.
Der søges om dispensation til følgende:
Barokhaven nord:
Fjernelse af bassin i park og opfyldning med overskudsjord fra
parkeringsareal.
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Markering af det tidligere Hald IV (Gregers Daas Herregård) fra 1700-tallet
med granitplinte, bordurer og grus.
Ny plantning af sideakser (lindealléer) i det øvre haverum.
Mindre terrænændring gennem indbygning af overskudsjord fra
parkeringsareal, så barokanlægget formidles bedre.
Barokhaven syd:
Renovering af midtertrappe
Etablering af sidetrapper
Rydning af næstnederste terrasse for trævækst.
Etablering af granithjørner i søkanten i øst- og vestende af lindeallé.
Styning af lindeallé
Frugt- og græshaven:
Der udføres mindre terrænændringer gennem indbygning af overskudsjord fra
parkeringsareal, så der skabes en tydelig overgang fra frugthaven til
græshaven og en klar markering af en øst-vest gående hovedsti. Der etableres
en glidende overgang til græshaven med et gradvist tyndere jordlag, der følger
terrænkoterne.
Begrundelse:
Der er til dels tale om en nyfortolkning af det gamle haveanlæg, som også
fremhæver de bevarede elementer fra de tidligere haveanlæg.
Barokanlæggets strengt geometriske udtryk spejlet omkring en midterakse
søges genskabt og understreget.
Nye sideakser og mindre terrænjusteringer gennem indbygning af
overskudsjord i nord, og etablering af sidetrapper, renovering af hovedtrappe,
rydning af næstnederste terrasse og granithjørnerne ved søen er elementer
heri.
Havebassinet på den øverste terrasse er en uoriginal tilføjelse fra 1940´erne i
dårlig stand, som ønskes fjernet og erstattet af et græsrum mellem
markeringerne af Gregers Daas Herregård.
Lindealléen ønskes stynet for at bevare alléen og forlænge dens levetid.
Gregers Daas herregård ønskes markeret for at styrke formidlingen af de
forskellige borge og herregårdes beliggenhed og funktion i området.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 4 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer…
09 Landskabshaven
Bilag: SK-09-001A (Landskabshaven). SK-09-002 ("Pavillon"
Landskabshaven)
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Beskrivelse:
Øst for barokhaven planlægges den gamle landskabshave genskabt og benyttet
i sit visuelle udtryk som landskabshave med enkelte udstyrsemner, såkaldte
follies.
Gamle kort siden midten af 1800-tallet viser, at landskabshaven er anlagt som
et særligt haveområde, med et mere naturpræget udtryk end den stramme
barokhave.
Bøgeskoven bevares, men med rydning af mindre kiler, der giver udsyn til
Hald I (Brattingsborg), Hald II /Gammelhald), Hald III (Hald Slot) og
gravhøjen "Guldbergs Høj".
De slyngede stiforløb, hvoraf der ses tydelige rester i området, genskabes.
Der søges om dispensation til følgende:
Etablering af mindre installationer ("Pavillon" (cirkulær struktur af træsøjler),
fortællebænk, udsigtsplatform, udsigtsstol).
Etablering af bro/stente over skovdige i nordvest. Etableres for at skåne diget.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
§ 5 Bebyggelse m.v.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller
lignende…
10 Legeplads
Beskrivelse:
Der er tale om en udgravet og planeret plads, som siden slutningen af 1800tallet har rummet flere generationer af dansepavilloner.
Senest har der indtil slutningen af 1990´erne stået et redskabsskur på pladsen.
Pladsen er i dag primært præget af brændenælder og opvækst af løvtræ.

Der søges om dispensation til følgende:
Etablering af en historisk legeplads, som kan understøtte historieformidlingen
af området og samtidig give friluftsoplevelser for børnefamilierne.
Fredningsbestemmelser:
Følgende fredningsbestemmelser vurderes at være relevante i forhold til en
dispensation:
§ 2 Bevaring af området m.v.
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…
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Med venlig hilsen

Peter Brostrøm
Skovrider
peb@nst.dk

Bilagsliste:
- "Hald Konkurrenceprogram" (program projektkonkurrence vedr. "De fem
Halder" – giver en generel indføring i tankerne bag projektet)
- M-00-001 (Rydningsplan).
- M-00-002 (Oversigtsplan fremtidige forhold)
- M-01-001 (Ankomst)
- M-14-001 (Længen – servicebygning)
- A-04-003 (Boardwalk)
- SK-09-001A (Landskabshaven).
- SK-09-002 ("Pavillon" Landskabshaven)
- Mail fra Viborg Kommune vedr. servicebygning.
- "Supplerende parkering – kort"
- "Midlertidig parkering – kort"
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Pavillon
- april 2016

Pavillon
- oktober 2017

Pavillon
LANDSKABSHAVEN

De fem Halder

Midlertidig parkering

De fem Halder

Fremtidig supplerende parkering:

