
Nye stisystemer i Ejstrup søerne 

 

I de kommende uger vil der blive arbejdet på at lave nye stisystemer. Der vil for ek-

sempel komme en ny sti rundt om den store sø. I dag går stien langs bredden og er 

ofte oversvømmet. Denne sti bibeholdes, men bliver en ”sommersti”. Den nye sti    

bliver lagt  oppe på toppen – det vil sige udsigten over søen bliver meget flot og du 

kan komme tørskoet rundt om søen hele året 

Flere af de gamle arbejdsveje bliver også ”fundet frem”. Der vil derfor komme et   

meget bedre stisystem, hvor mange flere vil få mulighed for at opleve Ejstrup søerne. 

Ingen af de gamle stier nedlægges, men der kommer bare flere og bedre stier. 

 

Ejstrup søerne er det utroligt svært område at arbejde i med maskiner. Det er       

sjældent tørt nok til at køre i området. Lige netop i disse uger kan det lade sig gøre. 

Desværre sammenfaldende med fuglenes yngletid. Det er træls, men Ringkøbing–

Skjern Kommune har haft kontakt til Dansk Ornitologisk Forening, som har             

gennemgået de områder, hvor der skal laves nye stier. Der er ikke fundet sjældne  

rovfugle eller ugler i området – det var heller ikke forventeligt, da Ejstrup søerne jo er 

meget besøgt af publikum. Vi benytter lejligheden med det gode føre til at fælde farli-

ge træer (træer der kan falde ned på stierne), der bliver også fældet mange nåletræ-

er, som er angrebet af forskellige skadedyr. Det vil komme til at se voldsomt ud i en 

periode – men når hele området har ”sat sig” bliver det så godt med lys til eg, bøg, 

lærk, douglas,  røn, kristtorn og mange flere forskellige arter. Det skaber en meget 

mere varieret og stabil skov. 

I den periode hvor der arbejdes er alle skilte med stimarkeringer fjernet. Der vil også 

blive opsat minebånd og skilte med at der skoves (Fældes træer). Publikum bedes   

respektere at der arbejdes i skoven og måske køre til en af Ringkøbing – Skjern     

kommunes mange andre fine skove, f.eks Faster plantage, Snogdal, Sandbæk eller 

Momhøje. 

 

Ved evt. spørgsmål kan Poul Gregersen,  

Ringkøbing-Skjern Kommune, kontaktes via  

tlf. 23 60 36 34 eller mail Poul.Gregersen@rksk.dk  


