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Naturstyrelsen Søhøjlandet 
J.nr. 22/17986 
Ref. Erik Dylmer 
22-08-2022 
 

Møde i projektgruppen for Naturnationalpark Kompedal den 16. august 2022 kl. 
17.00-20.00 

Mødet blev afholdt i Kompedallejren, Kompedalvej 13, 7442 Engesvang  

 

Deltagere: 

Pernille Ingemann, DN Silkeborg 

Charlotte Aaby, Fri Natur Danmark 

Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund Kreds 3 

Susanne Poulsen, Dansk Islandskhesteforening 

Jan Nielsen, Dansk Orienteringsforbund 

Niels Månsson, Foreningen Kompedallejren 

John Brandbyge, Botanisk Forening Jyllandskredsen 

Marianne Gjørtz Hougaard, Museum Silkeborg 

Jan K. Pedersen, Dansk Polarhunde Klub 

Preben Valbjørn, Thorning Skovløberlaug 

Bjarne Myllerup, Bevar de Danske Skove 

Jon Nygaard Rahr, Trail Run Silkeborg 

Bjørn Djupvik, Danmarks Vilde Natur Lokalafdeling Silkeborg 

Frits Vistisen, DGI Midtjylland 

Dybkær Specialskole, Anne Houborg Mundbjerg 

Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Malene Qvistgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Erik Dylmer, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 

Afbud:  

Heiko Buch-Illing, Outdoor Institute 
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Jesper Højer Larsen, BUPL Østjylland 

Nikolaj Salhøj Rask, Landboforeningen Midtjylland 

Jørgen Krog, Friluftsrådet Søhøjlandet 

Bente Sørensen, Silkeborg Kommune 

Andreas Winding, DOF Østjylland 

 

 

Referat:  

1. Velkomst og præsentation ved Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 

2. Siden sidst ved Erik Dylmer, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Justering af projektgruppe – der er 21 medlemmer  

Der har været afholdt åbent kontor for naboer 

 

 

3. Workshop – Hegnslinje, adgangsveje og låger 

Deltagere inddeles i mindre grupper og tegner forslag og ønsker ind på kort, 
hvor nedenstående forudsætninger gælder 

Gruppernes input afleveres og kortene vil indgå i Naturstyrelsens videre arbejde 
med planlægningen af hegnslinje, adgangsveje og låger 

 

Forudsætninger: 

Det er besluttet, at der skal være naturnationalpark i området 

Der er ca. 25 km rundt om naturnationalparken 

Vi forventer at arbejde med klaplåger, større låger og evt. andre 
adgangsformer 

Tag udgangspunkt i, hvordan området anvendes i dag – hvor er de 
vigtigste adgangsveje? 

Tænk brugervenlighed og tryghed 

Opmærksomhed på egne ønsker 

 

 

4. Opsamling på workshop ved Naturstyrelsen Søhøjlandet 

 

Herunder fotos af gruppernes arbejde: 
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Gruppe 1 

 

Omkring Urhanevej 

• Forslag om at den del af plantagen, der ligger nord for Urhanevej ikke 
medtages i indhegningen, særligt af hensyn til brugerne af vejen. 

• Forslag om større P-plads i begge ender af Urhanevej uanset placering 
af hegn 

• Ved P-pladserne skal der være adgang til naturnationalparken for 
personer med heste og hunde samt almindeligt gående 

• Hvis Urhanevej, sammen med området ved Kompedallejren, bliver de 
to hovedindgange bør der også være gode muligheder for handicappede 
i forbindelse med disse P-pladser 

• Omtrent midt på Urhanevej, i naturnationalparken, krydser et stiforløb 
vejen. Her skal der fortsat være mulighed for at passere vejen, og 
komme ind og ud af naturnationalparken, såfremt der opsættes hegn 
langs vejen 

 

Omkring Kompedallejren og Hærvejsruten 

• Forslag om, at området hvor der er fjernet en bygning, lidt nordvest for 
Kompedallejren, kunne være et godt udgangspunkt for en 
hovedindgang med de adgangsmuligheder det kræver for handicappede, 
cyklister, personer med hunde og heste og almindeligt gående 
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• Også forslag om etablering af adgangsmuligheder for folk med heste og 
hunde omtrent 500 meter syd for ovenstående således der er to gode 
muligheder for at benytte området tæt på Kompedallejren 

• Nord for Grathe Hede, hvor Hærvejsruten krydser naturnationalparken 
er der forslag om etablering af klaplåge samt låge til hest og rytter 

 

Skyggevej 

• Forslag om placering af to P-pladser med adgang for personer med 
heste og hunde samt almindeligt gående 

 

Karupvej 

• Forslag om placering af stor låge samt P-mulighed 

 

Mod vest ved Aschlunds Linje 

• Her blev der spurgt ind til vejret og snakket om krydsning af skovdiger 
med mere. En mulig placering for adgang da der ikke er mange på 
vestsiden af plantagen 

 

Mulig sti rundt om indhegningen 

• Denne sti vil kunne benyttes af ridende, hundeluftere, Naturstyrelsens 
personale med flere. En sådan sti vil skulle forsynes med 
adgangsmuligheder til naturnationalparken 
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Gruppe 2 

 

 

Omkring Urhanevej 

• Forslag om større P-plads i begge ender af Urhanevej 
• Ved P-pladserne skal der være adgang til naturnationalparken for 

personer med heste og hunde samt almindeligt gående 

 

Omkring Kompedallejren og Hærvejsruten 

• Forslag om at området fra Kompedallejren og nord på afgrænset mod 
vest af Kompedalvej og Ravnholtvej frahegnes 

• Forslag om at området fra Kompedallejren og nord på afgrænset af 
Kompedalvej mod vest og Grathehede mod nord frahegnes 

• Forslag om at Hærvejen frahegnes i form af en korridor 
• Forslag om at området omfattende Hærvejen og arealerne øst herfor i 

hele hærvejens forløb gennem området frahegnes 
• Forslag om gode adgangsmuligheder for personer med heste og hunde 

samt handicappede nord for Kompedallejren ved Grathe hedes sydlige 
del samt ved Grathe Hedes nordlige del hvor Hærvejsruten ligger. 
Nærmere placering må afvente beslutning om endelig hegnslinje 
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• Forslag om mulig P-plads og tilhørende adgangsmuligheder ved 
Hovedvej A13 

• Forslag om to færiste vest for Kompedallejren suppleret med låger for 
hunde og heste 

 

Øvrige adgangsveje og P-pladser 

• Ved frahegning af Hærvejen skal der være flere adgangsmuligheder for 
personer med heste og hunde langs hegnslinjen, ved Grathe Hedes 
sydlige del samt ved Grathe Hedes nordlige del, hvor shelterpladsen 
ligger   

• Forslag om mulig P-plads og tilhørende adgangsmuligheder ved 
Hovedvej A13 med adgang for personer med heste og hunde samt 
almindeligt gående. 

• Forslag om mulig P-plads og tilhørende adgangsmuligheder langs alle 
de mulige offentligt tilgængelige adgangsveje, der ligger langs Skyggevej 
med adgang for personer med heste og hunde samt almindeligt gående. 

• Forslag om mulig P-plads og tilhørende adgangsmuligheder ved 
Grathehus, med adgang for personer med heste og hunde samt 
almindeligt gående. 

• Ved kompedallejren etableres adgangsmuligheder for personer med 
heste og hunde samt almindeligt gående. 

• Der etableres opstartspladser for hundeslædekørsel i tilknytning til en 
adgangsvej med færiste eller anden større låge. Opstartspladsen hegnes 
for at sikre udstyr mod ødelæggelse af græssende dyr.  
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Gruppe 3 

 

 

Omkring Urhanevej 

• Forslag om større P-plads i begge ender af Urhanevej  
• Ved P-pladserne skal der være adgang til naturnationalparken for 

personer med heste og hunde samt almindeligt gående 
• Forslag, tegnet med gult, hvor selve Kompedalen fra Urhanevej videre 

til Grathe Hede og de nærmeste områder ved Kompedallejren friholdes 
for hegning. Dette af hensyn til ridende og skolebørn med flere, der 
således kan færdes uden for hegnet 

 

Omkring Kompedallejren og Hærvejsruten 

• Forslag, tegnet med orange, hvor Hærvejsruten friholdes for hegning, 
hvilket vil give et større område, for ridende og skolebørn med flere, 
hvor der ikke er store græssende dyr 

• Forslag om at hegnslinjen følger naturnationalparkens afgrænsning 
• Forslag om adgangsmuligheder ved sti mod Ravnholt øst for Trehøje 
• Forslag om flere adgangsmuligheder langs Hærvejsruten, afhængig af 

endelig placering af hegnslinje 
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• Forslag om mulig P-plads og tilhørende adgangsmuligheder ved 
Hovedvej A13 

 

Skyggevej 

• Forslag om adgangsmulighed ved naturnationalparkens aller sydligste 
ende 

 

Karupvej 

• Forslag om adgangsmulighed 

 

Mod vest ved Aschlunds Linje 

• Forslag om adgangsmulighed. Dette forudsætter dog, at der er en 
vejadgang vestfra til skoven. Gruppen mente ikke, at der findes sådan 
en vejadgang i dag, og at det derfor vil kræve samtykke fra lodsejeren, 
hvis en adgang på dette sted skal realiseres 

 

Mulig sti rundt om indhegningen 

• Det blev nævnt at hegnslinjen bør trækkes lidt ind fra skel, så man kan 
færdes på ydersiden af hegnet 

 

5. Ordet er frit 

• Forslag om at udsatte dyr (eventuelt nogen af dem) blev udstyret med 
gps således at brugere af NNP Kompedal kunne få oplyst en omtrentlig 
position for dyrene og derved bedre undgå dem i forbindelse med 
aktiviteter i NNP Kompedal 

• Forslag om, at områder ikke hegnes og/eller at visse mindre områder 
inden for den større indhegning blev hegnet, så disse kunne fungere 
som områder hvor dyrene ikke kunne komme og dermed have en 
tryghedsfremmende funktion 

• Der blev spurgt ind til hvor Naturstyrelsen har vejret. Nedenstående 
kort viser dette 
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Kortet viser tre steder, hvor Naturstyrelsen har vejret, markeret med orange 
streg. Der er tale om to steder ved Karupvej og ét sted nord for Grathe Hede. 

 

6. Evaluering af dagens møde. Hvad var godt og hvad var skidt? 

• Forslag om luftfotos og topografiske kort 
• Flere udtrykker tilfredshed med mødets afholdelse 

 

7. Information om mulig ekskursion i september/oktober 

Fire mulige områder blev præsenteret: Sydlangeland, Ål Plantage, 
Skindbjerglund og Hammer Bakker 

• Der blev udtrykt et ønske om at området gerne måtte ligne Kompedal 
Plantage eksempelvis bevoksnings- og jordbundsmæssigt. Ål Plantage 
blev foreslået 

• Området måtte gerne have kreaturer da der samtidig er et ønske om at 
kun stude udsættes i en kommende naturnationalpark 

 

8.  Eventuelt 

 
• Forslag om eftermiddag/aftentur for interesserede. Jon Nygaard Rahr,  

Trail Run Silkeborg og Erik Dylmer, Naturstyrelsen Søhøjlandet vender 
tilbage 

• Forslag om et fagligt oplæg ved næste møde om friluftsliv 
• Forslag om et fagligt oplæg ved næste møde om biodiversitet. Gerne 

med et overblik over hvilke værktøj, der kan benyttes og gerne relateret 
til NNP Kompedal 
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Vedhæftninger: 

Powerpoint-præsentationen fra mødet  

Fotos af de tre gruppers arbejde 

PDF-folder af Kompedal Plantage med vejnavne 

 

 

Aftalte mødedatoer: 

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

 

 

Yderligere information om Naturnationalpark Kompedal og andre 
naturnationalparker kan hentes her:  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparke
r/ 

 

 


