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Slagelse d. 16/10 2012 

 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker hermed at klage over dispensationen til opsætning 

af et 18 m
2
 bålhus ved Vasebro Naturskole, matr. nr. 175a, Skælskør overdrev 

 (J.nr. NST-4132-330-00070). 

 

Naturskolen blev i sin tid startet af Skælskør kommune. Den omfatter en del af ladebygningen på 

matriklen, hvor der bl.a. er indrettet køkken og undervisningslokale. Endvidere rummer laden to 

offentlige toiletter, samt depotrum der benyttes af kommunale foreninger o.l. Området omkring 

naturskolen rummer derudover et læskur og er i øvrigt udlagt til lejrplads og aktivitetsområde.  

 

Vestsjællands Amt meddelte d. 13. december 1994 tilladelse til lejrplads på betingelse af:  

”at overnatningspladsen alene må benyttes til teltslagning med mindre telte i max 3 døgn, 
og der må ikke opstilles campingvogne eller villatelte. …......” 
 
I 2003 blev der givet tilladelse til opstilling af et shelter, finansieret delvis af tips og lottomidler. D. 

12. oktober 2010 blev der opstillet yderligere tre shelters finansieret af naturstyrelsen (J. nr. NYK-

410-00749). Disse shelters var oprindeligt planlagt placeret små 100 m fra naturskolen, inde i den 

nyplantede skov, i det område der var udlagt til skoleskov, men af bl.a. hygiejniske grunde ønskede 

man nu disse shelters nærmere de offentlige toiletter. Ved opsætningen af disse tre shelters var der 

skærpet opmærksomhed på, at de ikke skulle placeres, så de generede aktivitetsområdet. 

 

Bålhytten, der nu søges dispensation til, startede sin tilværelse i 2010, hvor den daværende 

havnefoged i Skælskør havn, ansøgte om at måtte opstille den på engområdet ved Vasebroen som 

led i et ”natur- og turismeprojekt, som skal kombinere sejlads fra Skælskør til anløbsbroen 
– hvor bålhytten opføres –” (Den 30. september 2010. J.nr. NYK-410-00715). Natur- og 

Miljøklagenævnet meddelte afslag på denne placering efter klage fra DN-Slagelse. (28. februar 

2012.  J.nr.: NMK-500-00071 (tidl. NKN-1321-00699)). 

 

DN-Slagelse mener, at dispensationen til bålhytten er givet på et forkert grundlag, idet bålhytten 

allerede er opført! Slagelse kommune burde derfor ha’ ansøgt om lovliggørelse af bålhytten. At 

bålhytten allerede er opsat betyder, at der ikke har været lejlighed til at finde frem til den bedste 

placering. 

 

DN-Slagelse er af den mening, at bålhyttens nuværende placering er uheldig i forhold til 

offentlighedens adgang til Kobæk Skov. 

 

DN-Slagelse mener, at kortmaterialet, der ledsager den nu givne dispensation, ikke er 

tilfredsstillende. Luftfotoet er ikke aktuelt, det er fra 2010, -man kan ikke se de eksisterende 

bygninger på grunden, eller hvor bålhytten står. DN er af den opfattelse, at bebyggelsesprocenten på 

naturskolegrunden efterhånden er betænkelig høj. 

 

DN-Slagelse mener, at bålhyttens højde er i konflikt med den oprindelige tilladelse til teltslagning, 

der pointerer, at man ikke må opstille villatelte. 

 



DN-Slagelse undrer sig over, at formålet med bålhytten er ændret fra at være et turistprojekt til at 

være et undervisnings og formidlingsprojekt? 

 

DN-Slagelse vil foreslå, at bålhytten flyttes til pladsen i skoleskoven, hvor de tre nævnte shelters 

var planlagt opført. Ved denne placering mener vi, at hytten bedst kan tjene det nu ønskede formål. 

Hytten vil ikke fylde op på naturskolens aktivitetsplads eller ligge i vejen for offentlighedens 

adgang til Kobæk skov. 

 

Med venlig hilsen 

Kaj Nielsen 

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Slagelse. 

 


