
Unikke naturoplevelser
Ringsted Oplevelsessti er en ca. 25 km lang 
natur- og aktivitetssti. Stien går igennem vidt 
forskellige landskaber, og langs stien kan du  
finde masser af skønne naturoplevelser.

Langs ruten er der en lang række aktiviteter,  
oplevelser og seværdigheder. Flere steder er  
der også borde og bænke, bålhytter, bålpladser  
og sheltre, som du er velkommen til at bruge.

Kom tæt på naturen på 
Ringsted Oplevelsessti

Samarbejde om gode naturoplevelser
Idéen til Ringsted Oplevelsessti opstod hos  
borgergruppen Oplevelsesstiens Venner i 2009. 
Siden da har mange myndigheder, fonde og 
foreninger været med til at gøre Ringsted  
Oplevelsessti til virkelighed. 

Ringsted Oplevelsessti har fået støtte fra LAG 
Ringsted, Nordea-fonden samt A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal.

Hent appen  
Ringsted Oplevelsessti

Vil du have inspiration, lære mere om  
naturen eller det landskab, Ringsted  
Oplevelsessti går igennem, kan du  
hente appen Ringsted Oplevelsessti.  
Find den i Google Play eller AppStore.

I appen kan du se mere om de godt 100
aktiviteter og naturoplevelser, der er langs 
ruten. Du kan også få inspiration til sjove 
ture ud i natuen, eller du kan læse og se 
mere om kulturhistorien og dyre- og  
plantelivet.

I appen kan du let følge ruten på det  
store kort. Find også inspiration på  
www.visitringsted.dk/ringstedoplevelsessti.

Ringsted 
Oplevelsessti

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter 

Rønnedevej 9 
4100 Ringsted 

Tlf. 57 62 63 00
Mail: teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Aktiviteter,  
oplevelser og  
seværdigheder
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Færdselsregler på Ringsted Oplevelsessti
Pas venligst på naturen langs stien, og husk at  
tage dit affald med dig, når du går. Tænd kun bål  
ved de etablerede bålpladser.

Hunde skal holdes i snor på hele ruten. Tag særligt 
hensyn ved rørskovs-områderne ned mod Haraldsted 
Sø, som er vigtige ynglesteder for fugle.

Du må gerne cykle og løbe på stien. Hvis du gør,  
så vis hensyn til øvrige gæster på ruten. 

Folde med fritgående kvæg og får
En del af Ringsted Oplevelsessti går igennem folde 
med fritgående kvæg og får. De udfører værdifuld 
naturpleje i området og er med til at holde vegeta-
tionen nede til gavn for biodiversiteten og fuglelivet.

Kvæg og får er rolige og fredelige dyr. Du bedes 
færdes med respekt for dyrene, og gå ikke imellem  
en ko og dens kalv. 

Når du går i foldene, så husk følgende:
•  Tages hund med i folden, er det på eget ansvar
•  Hold afstand til dyrene
•  Lad være med at fodre dyrene
•  Løb ikke i nærheden af dyrene

Her kan du møde kvæg og får på stien
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