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Her står du/You are here/Sie sind hier

Foto venligst udlånt af familien Petersen

Ejnar Ernst Petersen (1927-2013)
som har lagt navn til stien, var
en ægte købingsbo - han blev
født i Ærøskøbing og levede sine
sidste mange år her.
Han var en naturglad og ivrig
cyklist, og han testamenterede
1,2 mill. kr. til etablering af en
cykelsti ved Ærøskøbing.
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FÆRDSEL tilladt på
cykel og til fods.
Ridning er kun tilladt på rabatten.
Hunde skal være i snor.
Tag ikke ophold tæt på
beboelser langs stien.

EJNARS STI

This path is established in 2016. It runs
through land donated by private landowners and is partly financed by the estate
of an Ærø resident, Ejnar Ernst Petersen.
In addition to the existing hedgerows, we
have planted raspberry canes, cherry and
crab apple trees, and hazel bushes here.
Toads, frogs and grass snakes are prevalent
in and around the ponds. During the winter,
they hibernate under piles of stones or tree
stumps.
Løkkens Teltplads offers two shelters. These
and other facilities are available at modest
prices.
Cyclists and pedestrians welcome
Riding is permitted only on grass verges.
Keep your dog on a lead.
Please do not disturb local residents living
close to the path.
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EJNARS STI

Dieser Weg wurde 2016 auf ursprünglich
privatem Grund und Boden angelegt, welcher
von den Eigentümern freiwillig abgegeben
wurde, und wurde u. a. mit Mitteln finanziert,
die der Insulaner Ejnar Ernst Petersen testamentarisch verfügt hat.
Als Ergänzung zu den Hecken wurden hier
zur Freude aller Vorüberkommenden Himbeersträucher, Kirschbäume, wilder Apfel und
Hasel angepflanzt.
Kröten, Frösche und Schlangen leben in und
an den Tümpeln und überwintern gerne in
Steinhaufen oder unter Baumstubben.
Løkkens Teltplads hat zwei Shelter und andere
Einrichtungen, die man für ein geringes Entgelt
benutzen kann.
Für Radfahrer und Fußgänger zugelassen
Reiten ist nur auf dem Randstreifen erlaubt.
Leinenpflicht für Hunde
Nicht in unmittelbarer Nähe von bewohnten
Grundstücken entlang des Weges lagern.

Grafisk tilrettelæggelse: Hjorth-Freelance.dk 2016

Øhavsstien

Snogen er ganske ufarlig for mennesker. Men frøer, tudser og salamandre
må vogte sig for den, da den er en
formidabel svømmer.

Foto: Biopix/ N. Sloth
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Regnvand til padderne
To nyetablerede regnvandsbassiner skal fungere som klimasikring, men vil også blive
levested for tudser, frøer og
snoge. Som en overvintrings-

Løkken
LØKKENS
TELTPLADS

Ejnars Sti

Løkkens Teltplads har to
shelters, teltplads, bålplads,
samt adgang til vand, toilet
og el mod en mindre betaling.
Heste og ryttere er også velkomne.

Vilde planter
Langs ruten finder man almindelige grøftekantsplanter; en
del af dem spiselige som f.eks.
vilde løg, der er kendetegnetved en lang, hul stængel med
små løg i en ”roset” på toppen.
Prikbladet perikon - også kaldet Johannesurt - blomstrer i
juni/juli. De gule, uudsprungne blomsterknopper bruges til
kryddersnaps, der får en flot,
blodrød farve.
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Signaturforklaring

Hvile på turen
Elmslunden er velegnet til et
hvil i skyggen. Her er også
et lille vandløb, hvor man
kan køle tæerne på en varm
sommerdag.

Som supplement til de eksisterende, levende hegn er her
bl.a. plantet hindbær, kirsebær, vilde æbler og hassel til
glæde for de, som færdes her.
Kortets signatur viser, hvor
man især kan forsyne sig.
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mulighed for disse dyr er der
udlagt en ekstra stor bunke
marksten ved det ene regnvandsbassin. På en lun og solrig forårsdag ynder snoge og
firben at ligge på de tørre sten
og suge varme til sig. Frøer og
tudser holder sig til det fugtige
miljø omkring regnvandsbassiner og vandhuller.

Stien forbinder Løkken, Vråvejen og Øsemarksvej. Den går
gennem åbent landskab med
levende hegn og vandhuller og
byder på fine naturoplevelser
året rundt.
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Ejnars Sti er anlagt i 2016
på jord, som private lodsejere
frivilligt har afgivet.
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Ejnars Sti
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