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Nu åbner første del af Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Mandag den 24. august kl. 13.00 åbner den første strækning af Ringsted
Oplevelsessti. Indvielsen markeres ved et åbningsarrangement, hvor alle
borgere i Ringsted og andre interesserede er inviteret til at deltage.
Ringsted Kommune er i gang med at etablere en aktivitets- og natursti på i alt 25
km, der byder på en unik sammensætning af varieret natur og
oplevelsesmuligheder. Oplevelsesstien får næsten ikke berøring med trafikerede
veje, og dermed får stien et rekreativt og sikkert forløb.
”På mange måder er oplevelsesstien et vigtigt projekt for hele Ringsted.
Oplevelsesstien skal sikre bedre adgang til den skønne natur, vi har. Den skal
være med til at skabe grundlag for en aktiv livsstil – og samtidig være med til at
skabe bedre kendskab til blandt andet kulturhistoriske og landskabelige forhold.
Med oplevelsesstien sætter vi kommunens naturværdier i spil - til glæde for
borgerne og som attraktion for turister og andre besøgende”, udtaler Ringsted
Kommunes borgmester, Henrik Hvidesten (V).
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Hele projektet er finansieret med støtte fra LAG-Ringsted, A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Nordea-fonden samt
Ringsted Kommune.
Vær med når første del åbner
Den første del af oplevelsesstien, strækningen mellem Roskildevej langs
Haraldsted Sø til Vrangeskov, indvies ved et åbningsarrangement mandag den
24. august kl. 13.00 ved Staveds Bro, Roskildevej. Foruden velkomst og indvielse ved
borgmester Henrik Hvidesten, vil der være talere fra nogle af de lokale kræfter og
større fonde, som har støttet projektet. Efter talerne vil det være muligt at gå med, når
de 2,3 km af Ringsted Oplevelsessti betrædes for første gang.
På den første del af Oplevelsesstien er der god mulighed for at opleve den skønne
natur langs Haraldsted Sø, et rigt fugleliv og ikke mindst kulturhistorien ved
Voldstedet og Ridebanen. Undervejs er der desuden gode udsigtssteder over
søen. Og er man til aktiv fritid, er der både shelterplads og bådebro til kano og
kajak på strækningen.
”Jeg glæder mig til at åbne første del af Ringsted Oplevelsessti. Jeg ser frem til
ikke bare at se, men også opleve ruten, naturen og de historier, der følger med
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undervejs. Og jeg vil da opfordre byens borgere til at komme og være med. Det
bliver en oplevelse midt i mulighederne”, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

Om Ringsted Oplevelsessti
I 2017, når oplevelsesstien er færdigetableret, får Ringsteds borgere og turister en
fantastisk mulighed for at kombinere noget af Danmarks smukkeste natur med
motion, fordybelse og leg. Oplevelsesstien snor sig gennem nogle af landets
smukkeste bøgeskove, ådale, naturbeskyttede vådområder med nattergale,
voldanlæg og ridebane, langs søbredder og tæt på flere af kommunens landsbyer
og ikke mindst tæt forbi Ringsted By og Benløse.
Motion og aktivitet for alle
Oplevelsesstien er for både store og små. Der er mulighed for at vandre, løbe, gå
stavgang, cykle, dyrke skovfitness og meget mere – og langs stien vil der blandt
andet være borde/bænke, infotavler, broer, shelters, udendørs fitness på
nøglelokaliteter, særligt flotte udkigspunkter og mange andre faciliteter, som
understøtter oplevelser i naturen.
Et borgerinitiativ startede det hele
Ringsted Oplevelsessti startede på initiativ af en gruppe lokale og entusiastiske
borgere, som har arbejdet frivilligt på projektet i mere end 5 år. Denne gruppe af
frivillige kalder sig Oplevelsesstiens Venner og har ydet en stor indsats både i
forhold til baggrundsanalyse, udformning af stien og spiller også en vigtig rolle i
forhold til at skabe opbakning til projektet.
Mere information
Se uddybende program for åbningsarrangementet på Ringsted Kommunes
hjemmeside, www.ringsted.dk. Her kan du også læse mere om Ringsted
Oplevelsessti.
Faktaboks:




Ringsted Oplevelsessti strækker sig 25 km fra Humleore Skov til Høm
Mølle.
Etablering af Ringsted Oplevelsessti gik i gang 2014 og skal være færdig i
2017.
Hele projektet er finansieret med støtte fra LAG, Fondene - A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Nordeafonden samt Ringsted Kommune

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Kommunaldirektør, Jacob Nordby tlf.: 22 76 92 16
Projektleder, Ståle Ullestad, tlf.: 57 62 63 23
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