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Kompedal Plantage

DET MÅ DU GERNE I KOMPEDAL PLANTAGE
Færdes på eget ansvar døgnet rundt
Gå og cykle 
Ride 
Have din hund med i snor overalt
I hundeskoven må hunde løbe frit under kontrol
Plukke blomster og mos til dit eget forbrug
Samle svampe, bær til eget forbrug
Overnatte på afmærkede teltpladser
MEN DU MÅ IKKE
Køre med bil eller andet motordrevet køretøj
Campere
Bruge åben ild 



 Naturstyrelsen 
MidtjyllaNd

Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.naturstyrelsen.dk

Kompedal 
Plantage

KOMPEDAL PLANTAGE 
Blev anlagt fra 1797 ved at store mark- og hedeområder 
blev tilplantet med nåletræer. I dag består plantagen af 
både lukkede skovområder med nåletræer og store åbne 
hedearealer med lyng, revling og tyttebær. På kortet her 
i folderen kan du tydelig se at Kompedal Plantage er 
sammensat af en masse firkanter. Træerne er oprindeligt 
plantet i  de store firkanter, kaldet blokke. Blokkene er igen 
inddelt i afdelinger.  
En af de tre dale i plantagen bærer navnet Kompedalen. De 
små klitbakker, der ligger spredt i dalen, minder nemlig om 
melklumper, som på jysk kaldtes for komper. Hele plantagen er 
således opkaldt efter denne ”melklumpsdal”.

ILD OG BRAND 
I 1783 og 1947 hærgede voldsomme brande Kompedal, og 
store arealer med lyng og træer brændte væk. Derudover 
har der været andre mindre brænde. Efter den sidste store 
brand 1947 forsøgte man at sikre plantagen ved at anlægge 
brandbælter i form af oppløjede bælter uden træer mellem de 
enkelte blokke.  
Rundt om de nyplantede nåletræer blev der også plantet 
løvtræer, som i tilfælde af brand ikke nedbrænder så hurtigt 
nåletræerne. I tørre perioder er plantagen naturligvis stadig 
brandfarlig!

HJORTEVILDT 
På ture rundt i plantagen er der store chancer for at du møder 
en eller flere af de 4-500 krondyr, der lever i plantagen. Der er 
mange spor i plantagen efter krondyrene. De nederste blade, 
knopper og grene på træerne er blevet ædt af hjortene, de 
har afsat spor i skovbunden og efterladt sig ekskrementer, 
der er klumper sammensat af mørkbrune kugler. I brunsttiden 
i september–oktober måned kan selv menneskenæser lugte 
sig frem til sølehullerne, der er ”smukkeserings-steder” for de 
store kronhjorte – hannerne, der gerne vil tiltrække hinderne 
- hunnerne. Der er også en stor bestand af rådyr i Kompedal 
Plantage. 

FUGLE 
Kompedal Plantage både rummer åbne hedeområder, 
nåletræesområder og også løvtræsområder -  derfor findes der 
også mange forskellige fuglearter. Du har stor chance for at se 
svævende musvåger, spurve- og duehøge og de store sorte  

 
ravne, der flyver skrigende rundt højt over plantagen.På varme 
sommerdage synger hedelærken over plantagens åbne partier 
og i sommernatten kan du lytte til den særprægede natravns 
mystiske lyde.  
 
SLAGET PÅ GRATHE HEDE 
Kongekampen mellem Valdemar og Svend blev udkæmpet den 
23. oktober 1157 på Grathe Hede. Hundrede af tapre mænd 
deltog i kampen, der endte med at Svend blev slået ihjel og 
Valdemar vandt. Svend blev senere kaldt Svend Grathe og 
Valdemar, der samlede Danmark igen efter årtiers borgerkrig, fik 
navnet Valdemar Sejr. Hærvejen går lige forbi Grathe Hede og 
igennem den østlige del af Kompedal Plantage.

KOMPEDALLEJREN OG NATURSKOLE 
Kompedallejren, der ligger ved den østlige indkørsel til plantagen 
fra rute13, stammer oprindeligt fra 1930’erne. Den har været 
anvendt militærlejr, bl.a. for tyskerne under 2. Verdenskrig, 
flygtningelejr, militærnægterlejr og som den jyske afdeling af 
skovskolen. I dag fungerer Kompedallejren som lejrskole. Se 
evt. www.kompedal.dk. Desuden samarbejder Naturstyrelsen 
Midtjylland og Silkeborg Kommune om naturskoleaktiviteter 
for skolebørn fra Silkeborg Kommune. Læs mere om 
naturskoletilbuddene på www.naturstyrelsen.dk 

Naturstyrelsen, Midtjylland 
Feldborggård 
Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup

Tlf. 97 45 41 88, e-mail: midtjylland@nst.dk 
www.naturstyrelsen.dk/midtjylland


