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Fredningen Hald Sø og Dollerup Bakker. Ansøgning om 
midlertidig tilladelse til opstilling af vinterbadersauna ved 
badepladsen Skytteholm, Hald Sø.

Der ansøges hermed om midlertidig tilladelse til opstilling af vinterbadersauna ved 
badestedet Skytteholm ved Hald Sø, på naturstyrelsens areal, matr. nr. 1 gt, Hald 
Hovedgård, Dollerup.

Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 om 
fredning af Hald Sø – området.

I bestemmelserne for fredningen hedder det blandt andet:
§1   Fredningens formål
…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.
§ 5 Bebyggelse m.v.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller 
lignende….

Baggrund:
Badepladsen Skytteholm ved nordenden af Hald Sø er særdeles benyttet. 
På varme sommerdage kan her være op mod 300 badegæster på et ganske lille 
areal.
De to badesteder ved Hald Sø er blandt de ganske få bademuligheder i Viborg 
kommune. Badevandet er af særdeles god kvalitet.
Badepladsen rummer følgende faciliteter: 4 borde/bænkesæt, redningspost, et 
antal skraldestativer, en tidligere grillplads samt en handicapegnet sti til Non 
Mølle.
I tilknytning til badepladsen ligger en parkeringsplads og et multtoilet, opført i 
2016 med fredningsnævnets tilladelse.
Bortset fra multtoilettet er stedets faciliteter ret nedslidte.

I 2014 stiftede interesserede vinterbadere i området en vinterbaderforening.
Foreningen har nu op mod 100 medlemmer, som flittigt benytter området i 
vinterperioden. Foreningen har et stort ønske om permanente omklædnings- og 
saunafaciliteter ved Skytteholm Badeplads.
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I vinteren 2016/17 blev med Naturstyrelsens accept prøveopstillet en flytbar 
sauna, som kan rumme 8 personer. Saunaen blev opstillet i et hjørne af P-pladsen 
tilknyttet badepladsen. Placeringen fremgår af vedhæftede kortbilag. Vedhæftet er 
ligeledes et billede af den pågældende sauna.

Naturstyrelsen har overfor vinterbaderforeningen tilkendegivet, at hvis 
Naturstyrelsen på sigt skal ansøge fredningsnævnet om dispensation til en 
permanent bygning på stedet, skal der være tale om en multifunktionel bygning til 
gavn for en bredere brugerkreds af borgere end blot en vinterbaderforening. Og at 
en sådan bygning i givet fald skal indgå i et generelt løft og udvikling af 
faciliteterne på badepladsen, med en bred kreds af foreninger/borgere, som er 
villige til efterfølgende at bidrage i væsentlig grad til tilsyn med og drift af 
området.
Naturstyrelsen har også tilkendegivet overfor vinterbaderforeningen, at hvis 
foreningen forpligter sig til aktivt at arbejde for en sådan løsning, er 
Naturstyrelsen villig til at ansøge fredningsnævnet om en midlertidig tilladelse til 
opstilling af en flytbar sauna i vinterhalvåret.
Betingelsen er desuden, at vinterbaderforeningen fuldtud påtager sig drift og 
vedligehold af saunaen og forpligter sig til at holde saunaen og omgivelserne i pæn 
og ordentlig stand. Samt at vinterbaderforeningen forpligter sig til at optage alle 
interesserede, der ønsker at blive medlem.

Der ansøges om følgende:
En 5-årig tilladelse til opstilling af 8 personers flytbar vinterbadersauna i perioden 
1. september – 30. april. Saunaen skal være beklædt med sortmalet træ og placeres 
diskret i et hjørne af den eksisterende P-plads ved badepladsen Skytteholm.
Ønsket placering og udseende af sauna fremgår af vedhæftede kortudsnit og 
billede.

Begrundelsen for ansøgningen er ønsket om at forbedre de rekreative værdier ved 
badepladsen Skytteholm. Dels direkte til gavn for vinterbaderne, som er en 
brugergruppe, som er i kraftig vækst for øjeblikket, og dels fordi denne 
brugergruppe forpligter sig til at arbejde aktivt for at bevare og forbedre de 
rekreative værdier på badepladsen yderligere til gavn for en betydeligt større 
brugergruppe.

Med venlig hilsen

Steen Bonne Rasmussen
24 69 38 40
sbr@nst.dk

Kopi:
Viborg kommune
Vinterbaderforeningen Hald Sø.


