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Tag på forårstur på Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Foråret er for alvor kommet til Ringsted, og en af de mange solskinsdage
kan måske bruges på en tur på Ringsted Oplevelsessti. Hent inspiration i
den gratis app Ringsted Oplevelsessti.
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Savner du inspiration til familiens næste picnictur, en ny motionsrute eller bare en
søndagstur ud i naturen, er Ringsted Oplevelsessti med garanti noget for dig. Med
knap 100 aktiviteter, seværdigheder og naturoplevelser er der masser at gå på
opdagelse i på Ringsted Oplevelsessti.
Ringsted Oplevelsessti er en godt 25 km lang natur- og aktivitetssti, der går
gennem det meste af Ringsted Kommune. Stien går gennem vidt forskellige
landskaber, og der er en meget varieret natur langs hele ruten.
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Mere end 90 procent af strækningen er lavet som en bred grussti, hvor du både
kan gå, løbe eller cykle, og du kan have barnevognen med.
Løbende forbedringer undervejs
Ringsted Oplevelsessti blev officielt indviet i september sidste år. I begyndelsen af
maj i år åbnede en adgangssti fra Haraldsted by til Ringsted Oplevelsessti.
Adgangsstien er blevet til på initiativ fra Haraldsteds beboere og i samarbejde med
Ringsted Kommune.
Der kommer også stadig små justeringer til Ringsted Oplevelsessti, så stien blandt
andet kan have den rigtige kvalitet. Der er dog to små strækninger, hvor vi ikke
kan lave en faststampet, bred grussti. Det er på ca. 500 meter lige syd for
Holbækvej og ved et beskyttet naturområde langs Stængebæk i udkanten af
Humleore Skov.
Desuden er Ringsted Kommune i gang med forbedringer af stien enkelte steder,
fortæller projektleder for Ringsted Oplevelsessti, Ståle Ullestad.
”Når man arbejder med naturen, foregår det på naturens præmisser. Derfor har vi
måttet genoprette stien nogle steder. På stykket ved den østlige del af Haraldsted
Sø er der blandt andet kommet væsentligt mere vand fra undergrunden, end vi
havde forudset, og vandet har i perioder gjort strækningen meget våd. Vi arbejder
på at forbedre stien på det stykke, så man kan gå tørskoet hele året,” siger Ståle
Ullestad, projektleder for Ringsted Oplevelsessti.
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Langs Ringsted Oplevelsessti er Ringsted Kommune desuden i gang med at
sætte flere skilte op langs stien. Skiltene bliver sat op her i forsommeren. Arbejdet
med Ringsted Oplevelsessti sker fortsat i dialog med borgergruppen
Oplevelsesstiens Venner.
Mere end 4.000 har prøvet den gratis app
Med mere end 4.000 downloads har brugerne taget godt imod den gratis app
Ringsted Oplevelsessti. I appen kan du se kort over hele ruten, få meget mere
information om de knap 100 oplevelser og seværdigheder langs stien, og du kan
se praktisk information om parkeringsmuligheder med mere.
Du kan hente appen Ringsted Oplevelsessti gratis i App Store og Google Play.
Læs også mere på www.visitringsted.dk/ringstedoplevelsessti. Eller find folderen
om Ringsted Oplevelsessti med kort på blandt andet Ringsted Bibliotek &
Borgerservice.
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Ståle Ullestad, projektleder, tlf. 23 73 47 98
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 30 57 44 30
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