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Kompedal Syd

På en grøn rasteplads i Kompedal Plantage, fjernt fra byens stress og jag, indledes rutens godt fem kilometer lange
stræk. Ruten anbefales til enhver, der
søger en frisk spadseretur af ca. én
times varighed, men som nægter at gå
på kompromis med den landskabelige
variation.

SE
KORT

FAKTA
Aktivitet: Vandring, ridning (på
de offentligt tilgængelige stier)
Længde: ca. 5,5 km.
Sværhedsgrad/underlag:
skovsti, trampet sti, grene m.m.
kan forekomme på ruten.
Tilkørsel: Følg A13 til Gråmose. Der drejes til venstre ad
Kompedalvej. Fortsæt ca. 1 km,
indtil du finder et p-skilt på venstre side. Vær opmærksom på,
at P-skiltet er taget ned. Dog
står endnu en jernstander ved
indkørslen. Desuden er stedet
markeret som ”overnatningsplads”.
Overnatning:
Lejrplads
i
forbindelse med Kompedal
Nord turen. Overnatningsplads på Hærvejsruten i Stendal
Plantage (www.haervej.dk).
Indkøb: Der findes ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar
nærhed af turen - så det er en
god idé at have købt ind i forvejen.
I sensommeren/efteråret er der
gode muligheder for at finde
spisesvampe.

Fra p-pladsen krydses vejen - her starter
vandreturen. Følg de gule pile - ruten er

Der findes en fin bestand af
kronvildt i plantagen.

Kompedal Syd

afmærket, men skiltene kan
visse steder være dækket til på
grund af træer m.m. Turen går
gennem tæt nåle- og løvskov.
En smuk kontrast udgør de
åbne vidder i plantagen, som
åbner sig efter knap en kilometers vandring.

KOMPEDAL NORD
I sidste halvdel af 1700-tallet kom ca. 300
tyske familier til Danmark med henblik på at
opdyrke bl.a. heden ved Kompedal. De blev
kaldt kartoffeltyskere, fordi de medbragte
kendskabet til kartoffeldyrkning fra deres
hjemegn, Frankfurt.

KOMPEDAL SYD
Plantagen er beliggende tæt på isranden.
Det betyder, at plantagens jordbund hovedsagelig består af grove materialer som sten,
grus og sand. Denne type jordbund har
ringe vandholdende evne, hvilket er meget
bestemmende for den type træer, der vokser
i området. Oprindeligt blev træerne plantet
for at undgå sandfygning. I dag består plantagen primært af nåletræer og kantbevoksninger af løvtræer.

