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Naturstyrelsen Søhøjlandet 
J.nr. 22/17986 
Ref. haedy 
10-08-2022 
 

Møde i projektgruppen for Naturnationalpark Kompedal den 30. juni 2022 kl. 

17.00-20.00 

Mødet blev afholdt i Kompedallejren, Kompedalvej 13, 7442 Engesvang  

 

Deltagere: 

Bente Sørensen, Silkeborg Kommune 

Pernille Ingemann, DN Silkeborg 

Charlotte Aaby, Fri Natur Danmark 

Andreas Winding, DOF Østjylland 

Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund Kreds 3 

Jørgen Krog, Friluftsrådet Søhøjlandet 

Susanne Poulsen, Dansk Islandskhesteforening 

Jan Nielsen, Dansk Orienteringsforbund 

Niels Månsson, Foreningen Kompedallejren 

John Brandbyge, Botanisk Forening Jyllandskredsen 

Marianne Gjørtz Hougaard, Museum Silkeborg 

Jan K. Nielsen, Dansk Polarhunde Klub 

Nikolaj Salhøj Rask, Landboforeningen Midtjylland 

Preben Valbjørn, Thorning Skovløberlaug 

Bjarne Myllerup, Bevar de Danske Skove 

Jon Nygaard Rahr, Trail Run Silkeborg 

Bjørn Djupvik, Danmarks Vilde Natur Lokalafdeling Silkeborg 

Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Malene Qvistgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Erik Dylmer, Naturstyrelsen Søhøjlandet 
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Afbud:  

Frits Vistisen, DGI Midtjylland 

Dybkær Specialskole, Uffe Lilholm 

Heiko Buch-Illing, Outdoor Institute 

 

Referat:  

1. Velkomst og præsentation ved Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 

2. Indflyvning – en kort orientering om idéen bag Naturnationalpark Kompedal 

ved Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 Det overordnede formål med naturnationalparkerne i Danmark er at udlægge 

større sammenhængende statsejede områder, der forvaltes med natur og 

biodiversitet som hovedhensyn. 

  Projektgruppens funktion er at bidrage med input til projekt- og 

forvaltningsplan for Naturnationalpark Kompedal. Naturstyrelsen Søhøjlandet 

lytter til alle input og samler synspunkter og forslag og tager dem med i det 

videre arbejde.  

 Der er en bred vifte af interesser repræsenteret i projektgruppen, og det er helt 

legalt, at man ikke er enige. Det er ikke intentionen, at man skal blive enige i 

gruppen, og der bliver ikke afstemninger om, hvad gruppen mener.  

 Det er Naturstyrelsen Søhøjlandets primære opgave at lytte til de forskellige 

interessenter. Samtidig er det Naturstyrelsen Søhøjlandets intention at give 

mulighed for en fri og åben lokal debat.  

 Vi glæder os til samarbejdet.  

 

3. Hvad siger loven? ved Malene Qvistgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 Naturnationalparkloven er vedtaget i juni 2021 og er en lov, der griber ind i 

flere andre lovgivninger: Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, 

Dyrevelfærdsloven, Lov og mark- og vejfred og Færdselsloven.  

 Lovens intention er at give mulighed for anlæg af naturnationalparker med det 

hovedformål at styrke områdernes natur og biodiversitet  

 

4. Rammesætning og forventningsafstemning – hvad er projektgruppens 

opgave? ved Malene Qvistgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 Projektgruppen skal først og fremmest komme med input til projekt- og 

forvaltningsplan for Naturnationalpark Kompedal og efterfølgende kommentere 

første udkast til projekt- og forvaltningsplan  
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5. Praktik i forhold til fremtidige møder og formidling ved Malene Qvistgaard, 

Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 Aftalte mødedatoer: 

16. august kl. 17.00 til 20.30, workshop om adgangsveje og låger 

5. oktober kl. 17.00 til 20.30, workshop om friluftsliv, faciliteter og 

biodiversitetstiltag 

 Der udpeges ikke suppleanter for repræsentanterne i projektgruppen. Man 

repræsenteres af den samme til alle møder. Baggrunden er, at der er et ønske 

om, at man kommer til at kende hinanden, så dialogen i projektgruppen kan 

foregå i et tillidsfuldt rum.  

 GDPR – persondatalovgivningen 

Næsten alle underskrifter er i hus – tak for det. Listen på hjemmesiden over 

medlemmer i projektgruppen opdateres når vi har de sidste underskrifter.  

 

6. Bordet rundt hvor deltagere kort kunne informere om interesser og 

bekymringer  

 Debatten kredsede om emnerne:  

Fremtidige faciliteter 

Dyrevelfærd – der er en grundlæggende bekymring for dyrevelfærden og 

Naturstyrelsen Søhøjlandet opfordres til, at det er et fokuspunkt i 

planlægningen 

Natur og biodiversitet – hvordan bevæger vi os fremad mod noget bedre 

Naturnationalparkernes indflydelse på klimaet – hvordan forholder vi os til det? 

Publikums adgang til arealerne – både hvad man må, og hvad man i realiteten 

kan. Hovedvægten af debatten havde fokus på ryttere (og hunde) i hegn med dyr 

og på den organiserede anvendelse af arealerne 

Eventuelle konsekvenser og begrænsninger på naboarealer (boliger, 

sommerhuse og landbrugsdrift) 

 

7. Eventuelt  

 Forslag fra Naturstyrelen Søhøjlandet om der kunne være interesse i, at 

deltage i en tur til et andet område i Danmark, hvor der arbejdes med store 

arealer og helårsgræssende dyr. Naturstyrelsen vender tilbage med forslag og 

dato. 

 

Powerpoint-præsentationen fra mødet er vedlagt dette referat 

 

 

 


