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Hald - areal nr. 402, 403, 404, 405, 406. 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Kernen i området er godslandskabet omkring Hald Hovedgård samt Hald Sø og Dollerup Bakker. 
Enkelte områder, såsom dele af Hald Ege og Inderø Skov er erhvervet i 1930´erne. Hovedparten af 
arealet tilgik staten ved konfiskationen af Hald Hovedgård efter 2. verdenskrig (1948). Senere er 
arealer omkring sydenden af Hald Sø tilkøbt, hovedparten i forbindelse med opkøb og nedlæggelse 
af dambrug i 1970`erne. 
 
Arealanvendelse pr. 1. januar 2007 
 Skov Krat Ager Eng Hede Mose Overdrev Slette Andre åbne 

naturarealer 
Sø I alt 

Hektar 510 40 79 25 180 27 52 51 42 342 1347 
 
 

 

Kort over området med 
arealerne ved Hald Ho-
vedgård, Stanghede, In-
derø, Dollerup og Gl. 
Almind. 
 



Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 2  
 

1.2 Geologi og jordbund 
Områderne omkring Hald ligger i knækket på Hovedopholdslinien, der markerer Nordøstisens ud-
bredelse under sidste istid, og markerer samtidig det mest betydningsfulde landskabsskel i Dan-
mark. Området er klassisk ved studier af overgangen mellem glaciallandskabet i øst og afstrøm-
ningsområdet i vest.  
 
Området domineres helt af smeltevandsaflejringer. En meget tydelig terrasseflade 40 m over havet 
strækker sig på vestsiden af Hald Sø mod nordøst forbi Hald Hovedgård og videre gennem Hald 
Ege til Viborg Hedeslette. Mange bakketoppe krones med morænesand og smeltevandsgrus. Dette 
er f.eks. tilfældet med Ravnsbjerg og bakken med Niels Bugges Bænk samt de højeste dele af 
Stanghede. I disse bakketopaflejringer findes ofte sten og blokke af bjergarten Larvikit, hvilket er 
tegn på, at Norskeisen udover Nordøstisen har haft indflydelse på landskabsdannelsen i Hald områ-
det.  
 
1.3 Landskab 
Landskabet omkring Hald Sø er et storslået bakke- og sølandskab med åbne marker og overdrev, 
levende hegn og småskove, der grænser markant op til de store indlandshedearealer med bl.a. 
Stanghede mod vest. Området orienterer sig om Hald Sø med Inderøen og de omkransende løv-
skovsklædte stejle skrænter, tydelige terrasser og slugter langs søbredden.  
 
Udviklingen i området har været klassisk: indtil omkring år 1700 har store dele været dækket af 
skove, som i løbet af de næste 100 år blev ryddet til brændsel og holdt åbne af græsning. Det meste 
af det gamle Hald Skov forsvandt og blev til Stanghede, og hvor Dollerup Bakker er i dag lå den-
gang Uderør Skov. Hald Hovedgård havde rettighederne over Hald Egeskov og Inderø Skov, som 
derfor gik fri for denne ændring. I løbet af de næste 100 år ophørte græsningen på flere hedearealer, 
og det resulterede i, at arealerne begyndte at gro til især med eg. Andre arealer blev senere plantet 
til med nåletræer.  
 
Hald Ege består af gammel egeskov, i et storbølget landskab med snoede veje og fletter mod nord – 
uden tydelige skel – sammen med Viborg Krat, Sønderkrat og Langskov. Ind mod bebyggelsen 
Hald Ege er afgrænsningen tydelig. I den nordlige kant ligger en gammel have, som har hørt til 
overlægeboligen, hvor den nordlige del nu er statens.  
 
Den vestlige del – Bækkelund-arealerne – er diametral modsætning til den gamle egeskov. Det er en 
plantage på hedefladen og består af firkantede nåleskovsparceller med lige veje. Mod vest afgræn-
ses den tydelig ud mod dyrkede marker. Der er et lille hedeareal mod nordvest, som aldrig er blevet 
tilplantet. 
 
Fra Hald Ege by over Bækkelund Stationsby løber den nedlagte jernbane i en bue – her og der på 
høje dæmninger, der især 2 steder lukker landskabet. Det er der hvor hovedaksen fra Hald Hoved-
gård går mod nord (se senere beskrivelse) og på det vestligste sted, som er beskrevet i forrige kapi-
tel om geologi og jordbund. Jernbanestrækningen bruges til cykelsti og er statsejet til Skelhøje. 
 
Syd for hovedvejen ligger de åbne marker og tværs gennem markerne går en karakteristisk allé ned 
til Hald Hovedgård. Barokanlægget strækker sig langt, smalt og symmetrisk om anlæggets midter-
akse gennem alléen (som er væk), indgangspartiet, bygningen og fortsætter gennem selve barokan-
lægget med de to små pavilloner ned til søen, over søen hvor aksen findes i skræntskoven på Inder-
øen. Også mod nord kan aksen genfindes til et højdepunkt i Hald Ege skov. 
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 Hald Hdg. 
 

 Dollerup Bakker 
 

 Hald ruin Mod Inderø 
 
Inderø Skov er en løvskovsklædt halvø i søen, og den er med til at skabe to forskellige landskabs-
rum på og ved søen. Fra halvøen er der mange udsigter ud over søen og dens skræntskove. Hvis 
man ved, hvor den er, kan man se aksen fra barokhaven som en udsigtskile fra vejen gennem 
skræntskoven.  
 
Stanghede afgrænses mod nordvest og sydvest i rette linjer af dyrkede, private marker, som står i 
kontrast til den udyrkede, men dog noget tilgroede hede, med flere markante gravhøje på. Mod syd-
sydøst afgrænses Stanghede naturligt af Gjelbæk og de omkringliggende engområder, der holdes 
åbne med græsning.  
 
Efter Gjelbæk rejser Dollerup Bakker sig til 63 meters højde for så igen at falde brat ned igen til 
Hald Sø og Dollerup Bæk ved Dollerup Mølle. Der er mange og meget forskellige oplevelsesmu-
ligheder i Dollerup Bakker, med udsigt over den sydlige og østlige del af Hald Sø. Herfra kan man 
tydelig se de dramatiske terrænforhold med stejle skrænter og slugter fra istiden. Der er ryddet en 
del arealer i Dollerup Bakker, så landskabet træder tydeligt frem igen.  
 
Syd og sydvest for Hald Sø, langs Dollerup Bæk, ejer staten en del åbne eng og overdrevsarealer. 
En del af engarealerne er naturgenoprettede efter tidligere dambrug langs bækken. Overdrevsarea-
lerne er ryddede for skov indenfor de seneste 6 år. 
 
Landskabet omkring Hald fremtræder generelt uforstyrret og i god tilstand. Der er et meget tydeligt 
samspil mellem naturgrundlaget og herregårdslandskabets kulturmønstre og naturmønstre. Halds hi-
storiske barokanlæg har alle grundelementerne bevaret: Midteraksen, symmetrien, terrasseringen og 
lindetræsalléer, dog er anlægget i dårlig tilstand. De hængende dale har i øjeblikket middel landska-
belig værdi, fordi nåleskoven skjuler landskabet. Tilstanden er tydelig forbedret i Dollerup Bakker 
og i bakkerne og engområderne sydfor. Bisballe-Almind området hører ikke med til de øvrige om-
råder i herregårdslandskabet, men er tydeligt en del af noget andet, nemlig dels søskrænten og dels 
landbrugslandskabet ud mod sydøst.  
 
1.4 Skoven 
Skoven er opdelt i fem klart adskilte hoveddele: 
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Hald Ege er et af Danmarks største, oprindelige egekrat. Egeskoven øst og umiddelbart vest for 
Hald Ege by har i hvert fald de seneste 2-300 år været drevet som stævnings- og græsningsskov. 
Denne drift ophørte i løbet af 1900-tallet som følge af fredninger og senere udlægning til urørt skov. 
Skoven har derfor udviklet sig fra et lysåbent egekrat præget af mange enebær og en rig urtevegeta-
tion til en noget tættere og mørkere egeskov. Et enkelt, mindre areal bliver fortsat drevet som græs-
ningsskov. De ældste træer er næppe over 300 år, mens rødderne kan være betydeligt ældre. De 
vestligste dele af krattet vurderes at være tilgroningskrat opstået indenfor de seneste 200 år. Tilknyt-
tet krattet er mindre arealer med anden bevoksning. 
 
Bækkelund-arealerne er tilplantede mark- og hedearealer. Hovedparten er tilplantet i perioderne 
1958-67, 1975-86 og 1990-91. Enkelte arealer er dog tilplantet tidligere. Primært nåletræ (overve-
jende rødgran) med enkelte løvtræbælter og -arealer. 
 
Arealer mellem Stanghede og Hald Sø omfatter bl.a. Troldeslugten (nordligst) er bevokset med 
urørt skov (eg og bøg) af varierende alder. De øvrige arealer er dels tilgroningskrat (primært eg) på 
skrænter og ind mod Stanghede, dels hede- græsnings- og frugtplantagearealer, hovedsagelig til-
plantet 1950-74. Tidligere nåletrædominans på disse arealer er afløst af løvtræ, undtagen i den syd-
ligste del. 
 
Inderø Skov, som er beliggende på en halvø i Hald Sø, har været vedvarende skovbevokset meget 
langt tilbage i tiden. Tidligere gik Hald Hovedgårds svin på olden her. Halvøen var som følge heraf 
overvejende bevokset med bøg. Efter et mellemspil i 1900-tallet med nåletrædominans i de centrale 
og sydvestlige dele af halvøen er skoven nu igen altovervejende bevokset med bøg, med spredte 
indslag af især eg, birk og lærk. Hovedparten af skrænterne ud mod søen er udlagt som urørt skov, 
mens resten af arealet skal drives som plukhugst. 
 
Gl. Almind er et skovareal bestående af en mosaik af selvgroet og plantet eg, nåletræ hovedsagelig 
plantet 1950-70 og pyntegrøntarealer. Den sydlige del er nuværende eller kommende græsnings-
skov. 

1.5 Friluftsliv 
Området er meget benyttet til friluftsaktiviteter. Undersøgelsen ”Friluftsliv ´95” estimerede 180.000 
besøgende årligt i Dollerup Bakker. Fornemmelsen er, at besøgstallet er steget siden da. 
Der findes en vandretursfolder over hele området omkring Hald sø med en række markerede van-
drestier på både offentlige og private arealer. Folderen er suppleret med informationsskilte ved P-
pladserne, som informerer om det lokale delområde (i alt 7 forskellige). 
 
Området benyttes flittigt af den såkaldte almindelige skovgæst, der går til fods rundt på hele arealet. 
Der er udlagt 4 mindre handicapstier i området. 
 
Ved Skytteholm ved nordenden af Hald sø og Dollerup ved sydenden findes to meget benyttede ba-
depladser. Pladsen i Dollerup er forsynet med badebro. 
 
Der er udlagt en del ridestier i Inderø Skov og Hald Ege, med forbindelser nordpå til stierne i Vi-
borg Plantage. Der er fri ridning på Stanghede og nogle af skovarealerne øst herfor. Alhedestien 
(Tidligere Viborg-Herningbanen) er en meget benyttet cykel- og riderute. Området, især Inderø 
skov og Dollerup bakker, er meget benyttet af mountainbikeryttere. 
 
Der er en del sejlads og lystfiskeri fra båd i Hald sø. Antallet af bådtilladelser (sejlads- og fiskeritil-
ladelser) i Hald sø er begrænset til 200. Bredejere har fortrinsret. Et mindre antal pladser er reserve-
ret til udlejningsbåde (Niels Bugges Kro) samt foreningsbåde hos diverse lystfiskerforeninger. Der 
er frit fiskeri for alle fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgård samt i Mølledammen ved Dol-
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lerup Mølle. Unge under 16 år må endvidere fiske fra bredden på en strækning af ca. 300 meter ud 
for det nedlagte dambrug nedenfor festpladsen i Dollerup.  
 
I dag er der en del kano- kajak og tømmerflådesejlads på søen, indtil videre efter ansøgning. Fiskeri 
fra bredden må kun ske fra parken ved Hald Hovedgård, fra et areal ved Dollerup samt i Mølle-
dammen ved Dollerup Mølle. Der findes en lokal folder omhandlende fiskeri og færdsel på Hald 
Sø. 
 
Der afholdes af og til store orienteringsløb i området. Området syd for Herningvej har status som B-
skov. Der foregår en del træklatring, især i Inderø skov. Tre børnehaver disponerer over pladser til 
udegrupper i skoven ved Hald Ege. 
 
Naturskolen ved Hald – beliggende i en af udlængerne til Hald Hovedgård – modtager et stort antal 
besøgende, både skolebørn og andre. Naturskolen drives af et fælleskommunalt samvirke (fra 2007 
Viborg kommune). I samme længe er indrettet pilgrimsherberg 2008. En anden udbygning, Hald-
laden, rummer en landskabsudstilling.  
 
I området findes en række lejrpladser: 
”Naturskolepladsen” vest for Hald Hovedgård med fire shelters, som naturskolen disponerer over. 
Fire større lejrpladser (”anmeldepladser”) samt tre primitive overnatningspladser. 
 
I den sydvestlige del af Inderø skov er udlagt hundeskov. Der er et antal bænke og borde/bænke 
spredt i området – af varierende alder og tilstand. 

1.6 Natur 
Den overordnede beskrivelse af det naturmæssigt meget righoldige og varierede Haldområde opde-
les her i arealerne ved Hald Hovedgård, Stanghede mm., Hald Sø, Inderø Skov og arealerne ved 
Bisballe-Almind.  
 
Hald Hovedgård  
Af naturarealer findes især de fredede naturskovsbevoksninger i Hald Ege samt overdrev og moser 
ved nordenden af Hald Sø, i alt 188 ha naturskov og 61 ha åbne naturtyper. Størstedelen af arealet 
ligger indenfor Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker), undtaget er nåle-
træsplantager og markerne omkring Hald Hovedgård.  
 
Stanghede  
Naturarealerne omfatter hede på Stanghede og i Dollerup Bakker/Ravnsbjerg, moseområdet Gjel-
bæk Kær og naturskov i Troldeslugten, i skovstrækningen syd herfor og ved foden af Dollerup 
Bakker. Området rummer desuden adskillige kildevæld med rent vand og værdifuld fauna. Største-
delen af arealet ligger indenfor Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 
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Efter rydning plejes 
arealerne ved græs-
ning. 
 

 
 
 
Hald Sø  
Hald Sø er med sine 31 meter landets tredje dybeste sø, dens overflade er på 342 hektar og middel-
dybden er 13.1 meter, hvilket giver et volumen på 45 millioner m³. Søen modtager vand fra en ræk-
ke kilder og bække og har afløb mod nord gennem Non Mølleå. Hald Sø ligger indenfor Habitatom-
råde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker) og rummer en værdifuld flora og fauna. 
Søen har tidligere været alvorligt belastet med fosfor fra dambrug og byspildevand. Afskæring af 
spildevand og nedlæggelse af samtlige dambrug ved søens tilløbsbække har dog ikke været til-
strækkeligt til at forbedre tilstanden, da der var oplagret en meget betydelig pulje af fosfor i søens 
bundsediment. Der blev derfor i 1985 opstillet et tankanlæg med flydende ilt, som blev pumpet ud 
på de dybeste steder i søen via lange slanger med diffusorer. Iltningen har medført, at der nu bindes 
mere fosfor i sedimentet, end der frigøres og søens tilstand er betydeligt forbedret. Søen opfylder 
dog endnu ikke sin målsætning, og tilførslen af ilt skal foreløbig fortsætte (se nærmere i bilag).  
 
Inderø Skov  
Hele Inderø skov består af særligt beskyttede naturarealer, helt overvejende bøgeskov udlagt til na-
turskov samt et par elle- og birkemoser og et lille hedestykke. Heraf henligger 49 ha (inklusive mo-
serne) som urørt naturskov. Hele området indgår i Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og 
Dollerup Bakker). 
 
Bisballe-Almind  
Arealerne ved Bisballe og Gl. Almind rummer overvejende åbne naturtyper og bevoksninger udlagt 
som græsningsskov eller urørt skov. I alt findes godt 60 ha med hede, eng og mose, 16 ha med ved-
varende græs, som er under udvikling mod overdrev og 17 ha skovbevokset areal, der er udlagt til 
kommende græsningsskov. 
 
I området løber desuden to af Hald Søs største tilløb Dollerup Møllebæk og Mostgård bæk. De 
rummer begge vigtige gydeområder for den unikke søørredbestand i Hald Sø. Endvidere Bisballe 
Bæk og flere kildevæld med rent vand og værdifuld fauna. Størstedelen af området indgår som del 
af Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 

1.7 Kulturmiljø 
Hald Hovedgård rummer fire kendte voldsteder: 

• Brattingsborg fra 1200-tallet  
• Niels Bugges Hald fra 1340-erne  
• Hald Ruin (Jørgen Friis´ Hald) fra 1530´erne – muligvis med en eller flere forgængere ne-

denunder. 
• Spidsen af Inderøen (ukendt alder, ej udgravet). 
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Der er en del gravhøje spredt i hele området. Den største koncentration er i den østlige del af Hald 
Ege. Der er mange hulveje spredt i området. De meste markante findes øst for Hald Sø, på Stanghe-
de samt i Hald Ege. Skovdiger findes i Inderø Skov og enkelte steder vest for Hald Hovedgård. I 
Inderø Skov findes talrige gamle savgrave. Flere steder i egekrattet findes dyrkningsspor fra jernal-
deren. 
 
På Stanghede findes en række skyttegravssystemer fra Hald-lejrenes tid (1868-80), hvoraf flere er 
ganske velbevarede. I den vestlige del af Stanghede findes flere cirkelrunde konstruktioner af 
ukendt alder og funktion. 
 
1.8 Særlige forhold 
Dele af Hald Ege, der er oprindelig dansk eg, er udlagt som frøavlsbevoksning (vintereg). I Bække-
lund er anlagt en frøplantage i alm. ædelgran af calabrisk oprindel-
se(http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/10AAC9A2-CFC0-4997-B1DE-
1C3A28BD9096/67881/A_76ebog.pdf) .  
 I skovrejsningsområdet i Bækkelund er der forsøg med jordbearbejdnings metoder, afkomsforsøg, 
integreret overvågningsplot(grundvand, jordvand, hydrologi, ”throughfall”, vegetaion). Skovsund-
hedsovervågning foretages også i området.  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 

 

I regionplanen fra det tidligere Viborg Amt angives 
det, at dele af jorderne til Hald Hovedgård og stør-
stedelen af Stanghede er udpeget som område med 
særlige drikkevandsinteresser - OSD. Indsatsområdet 
kaldes Viborg Syd. Grundvandskortlægningen fore-
tages af Miljøcenter Ringkøbing og den efterfølgen-
de indsatsplanlægning står Viborg Kommune for. 
Regionplanen peger endvidere på, at arealerne nord 
og vest for Bækkelund er udpeget som skovrejs-
ningsområde. Skovrejsningsområdet vises med grønt 
på kortet til venstre. Kort over området med særlige 
drikkevandsinteresser findes under beskrivelsen af 
Viborg Plantage. 
 
 
Regionplanens skovrejsningsområde (grøn) og SNS 
Kronjyllands arealer ved Hald og Viborg (rød). 



Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 8  
 

2.2 Internationale beskyttelsesområder 
 

 

Hovedparten af området (bortset fra Bækkelund-
arealerne) er omfattet af Habitatområde nr. 351 (Hald 
Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlap mellem Habitatområde (gul) og SNS Kron-
jyllands arealer ved Hald og Viborg (rød). 

2.3 Fredninger  
Hovedparten af området (bortset fra Bækkelund-arealerne) er fredet (Hald Sø fredningen).  
I 2002 blev den gamle fredning fra 1942 moderniseret og udvidet fra 700 til 1600 ha. Formålet med 
fredningen er at bevare områdets landskabsmæssige og geologiske værdier. Herunder at de åbne 
arealer fastholdes og nåletræbevoksninger afdrives og friholdes eller erstattes af løvskov.  

2.4 Geologiske interesseområder 
Arealerne omkring Hald Sø og Skelhøje ligger i det nationale geologiske interesseområde 61 Skel-
høje. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger  
Området omkring Hald er et naturområde af national betydning. Det overordnede mål er at fasthol-
de og forstærke de landskabsmæssige, naturmæssige og rekreative værdier i overensstemmelse med 
fredningen. Dette indebærer først og fremmest, at en række arealer under tilgroning ryddes og nå-
letræbevoksninger afdrives og overgår til åbne arealer eller løvskov. Samtidig skal der leves op til 
de internationale plejeforpligtigelser i forbindelse med Natura 2000 udpegningen2. Hald Ege skal 
fortsat sikres og plejes som et af de få naturlige egekrat i Danmark. Herudover er en række andre 
skovarealer udlagt som urørt skov eller med gamle driftsformer. Det nuværende niveau for frilufts-
faciliteter fastholdes. 

3.2 Landskabsplan 
Det karakteristiske herregårdslandskab med de åbne marker, alleen og skræntskovene, samt de ka-
rakteristiske Hald Ege bevares. Den landskabelige sammenhæng mellem Stanghede og Hald Sø 
genoprettes ved at udvide Stanghede mod øst og ændre bevoksninger med nål til løv i Skræntsko-
                                                 
1 http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-planer/Se_Natura2000-planerne/Se_natura2000_planerne.htm  
2 http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-planer/Se_Natura2000-planerne/Se_natura2000_planerne.htm  
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ven mellem Stanghede og Hald Sø. En række arealer udlagt som græsningsskov ryddes under hen-
visning til fredningens bestemmelser og arealerne udgår af naturskovsstrategien 
 
Den nordlige og den sydlige akse fra Hald Hovedgård op gennem Langskoven til Hald Ege og lige-
ledes i Inderø Skov på skrænten holdes åben. For Hald barokhave udarbejdes særskilt landskabsplan 
med respekt for det oprindelige anlæg.  
 
Kolbækkens øvre løb søges tilbageført til mere naturlig tilstand, som sandsynligvis har været mose. 
Det skal undersøges om der skal foretages en evt. tilkastning af Kolbækkens øvre del, eller om en 
naturlig tilgroning af strømrenden kan genskabe det fugtige moseområde. Nord for bækken genska-
bes åbent overdrev og græsningsskov. Syd for bækken bevares nuværende arboret, P-plads og lyså-
ben skov 
 
Bisballe-Almind udvikles til sammenhængende område med løvskov, græsningsskov og overdrev. 
Pyntegrøntarealerne afvikles og ændres til egedomineret løvskov.  
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Landskabsplanen for Hald området 

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Skovudviklingen skal leve op til fredningens intentioner samt Natura 2000-udpegning, naturskovs-
strategi og egekratregistrering. De valgte skovudviklingstyper afspejler således disse udpegninger. 
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Skovudviklingstyper i Hald området. Urørt fjernes ved Vandtårn og Hald Ege skole.HAH 
 
 
 



Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 12  
 

Hald Ege 
Hald Ege udvides ved at arealerne i Bækkelund fremtidig sigter mod en ændring til egeskov. Area-
ler udlagt som urørt skov drives fortsat med det formål at sikre egeskoven i overensstemmelse med 
fredningens bestemmelser. Dette indebærer bl.a. fjernelse af uønskede træarter. Tilsvarende i øvrige 
skovområder som jf. fredningen skal drives med favorisering af eg (Store og Lille Traneskov, 
Fruerlund, Ugleholm og Non Mølle), idet Fruerlund og Non Mølle fortsat kan indgå i græsnings-
skoven.    
 
Inderø skov 
Hald Inderø udvikles overvejende mod bøg, idet skoven ud mod søen fortsat har status som urørt 
skov. Der fastholdes bræmme af bøg langs søen mod syd. 
 
Stanghede og Troldeslugten 
Skræntskoven mellem Stanghede og Hald Sø konverteres til ren løvskov. Nåletræ ryddes og fremti-
dige skovbevoksede arealer tilplantes med eg. Jævnfør fredningen skal skoven drives, så man kan 
iagttage områdets landskabselementer og der skal tilstræbes et højstammet skovbillede med flere 
ind- og udsigtskiler. Der skal foretages en skånsom pleje af arealet nord for Stanghede, der er udlagt 
som urørt skov. Plejen af arealet skal sikre at egen favoriseres, jævnfør fredningens bestemmelser.  
 
Bisballe - Almind 
I Bisballe - Almind ophører pyntegrøntproduktionen og disse arealer samt øvrige granarealer afdri-
ves og konverteres mod egeskov og græsningsskov. Dette er i overensstemmelse med fredningens 
bestemmelser om, at der i dette område skal ske en favorisering af egen. 
 
Bækkelund 
Nogle arealer, især mod nord, overgår til overdrev/hede. Ellers skal der i planperioden påbegyndes 
en ændring, så vidt muligt under skærm, fra nåletrædominans til egeskov på lang sigt. Der skal i vi-
dest mulig udstrækning bygges på eg fra Hald Ege.  

3.4 Naturpleje 
Rydningen og græsningspleje fortsættes på hede- og overdrevsarealer i Bækkelund, Stanghede, 
Dollerup Bakker, Bisballe Bakker og Gl. Almind. Samtidig udvides hede- og overdrevsarealerne 
ved rydning af skov i Dollerup Bakker og på Stanghede.  
 
Der igangsættes rydninger og græsningspleje på mose- og engarealer ved Skytteholm, Gjelbæk, 
Dollerup Bæk, Mostgård bæk og arealer ved Hald Sø. 
 
Den vigtigste naturplejeindsats i planperioden vil være fortsat afgræsning af overdrevsarealet øst for 
Hald Hovedgård og en udvidelse heraf ved inddragelse af tidligere marker til langsigtet udvikling 
mod overdrev. Desuden etablering af græsning på tidligere eng nord for dambruget ved Non Møl-
leå. Langt den største del af naturskovsarealet henligger fortsat urørt, dog med visse plejemulighe-
der. 
 
Omdriftsarealerne ned mod søen overgår til græsning. Arealerne er ikke drænet.  
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Arealer til særlig behandling i Hald området. Egekrat (lodret rødskravering) falder for en stor del 
sammen med urørt skov (grøn krydsskravering). Paragraf 3 beskyttede naturtyper omfatter hede, 
overdrev, mose mm. Urørt skov rettes ved Vandtårn og Hald Ege skole.hah 
 

3.5 Kulturmiljø 
Istandsættelse og vedligehold af Hald Ruin færdiggøres i planperioden i samarbejde med National 
Museet. Renoveringen følges op med en formidling.  
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Vedligehold og pleje skal fortsat sikre bl.a. Hald Hovedgård, fortidsminder og diger i området.  
 

3.6 Friluftsliv 
Området er meget besøgt, men det vurderes samtidig, at området generelt er robust. Den hidtidige 
status som B-skov bliver derfor ophævet, bortset fra Inderø Skov. Det nuværende niveau for facili-
teter opretholdes.  
 
De eksisterende faciliteter skal vedligeholdes - en række bænke og sønære stier på Inderøen og 
langs vestbredden af Hald Sø skal istandsættes i planperioden. 
 
Der vil blive arbejdet på, at få opført informations- og toiletbygninger på de to badepladser. Derud-
over vil distriktet overveje at opsætte multtoiletter på de større lejrpladser. 
 
Udbygning af formidlingen af området, med bl.a. en ny landskabsudstilling i Hald-laden, samt ved-
ligehold af seværdighedskilte og velkomsttavler. 
 
Flytning af MTB-færdsel fra sønære stier ved Hald sø til Bækkelundarealerne m.v. via stianlæg og 
information. 
 

• Udbygning af ridestinet med enkelte stier, især i Hald Ege. 
• Evt. etablering af stiforbindelse øst om Hald Sø. Kan betinge opkøb. 
• Nye formidlingstiltag (eks. ”Kunst i landskabet”) 
• Åbning for øget færdsel med kano, kajak m.v. på Hald Sø 
• Legeplads ved Dollerup kiosk 
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Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år på statens area-
ler rundt Hald Sø. 
 


