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Trampesti rundt om Gyrstinge Sø åbner

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Lørdag den 14. oktober åbner en ca. 10 km lang trampesti rundt om
Gyrstinge Sø. Stien er lavet som en del af en samlet naturplan, der skal sikre
den bedste pleje og rekreative brug af naturområderne ved søen.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Nu er der endnu et stykke natur i Ringsted, der åbner som et grønt og rekreativt
område. For en måned siden åbnede Ringsted Oplevelsessti, og nu åbner en ny
og mindre sti rundt om Gyrstinge Sø. Det markeres med en åbning lørdag den 14.
oktober kl. 10-13.
”Jeg glæder mig over, at vi nu kan åbne endnu et stykke unik natur i Ringsted.
Trampestien rundt om Gyrstinge Sø er anderledes end Ringsted Oplevelsessti, og
tilsammen kan de naturområder give mange mennesker gode naturoplevelser,
uanset om vil på udflugt med familien, vandre eller komme helt tæt på naturens ro
og dyreliv,” siger Klaus Hansen, formand for Klima- og Miljøudvalget.
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Til åbningen lørdag den 14. oktober kan du blandt andet:





Høre medlemmer fra Danmarks Ornitologiske Forening fortælle om
fuglelivet ved Gyrstinge Sø.
Få mere information om naturplanen for Gyrstinge Sø og arbejdet med at
genoprette natur og vandløb.
Fange insekter og vanddyr.
Lave skovmedaljer og snitte i træ med Natur og Ungdom.

Arrangementet begynder kl. 10 ved parkeringspladsen umiddelbart efter Store
Bøgeskovvej 30. Herfra går vi til søstien og ser det nye fugletårn og videre
igennem fårefolde og over broer på sydsiden af søen til dæmningen i øst.
Stien om Gyrstinge Sø er en trampesti, og den er derfor ikke velegnet for
gangbesværede og barnevogne.
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Eilif Byrnak, biolog i Ringsted Kommune, tlf. 57 62 63 71
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