Hvad er Damslund?

Hvor skal stien løbe?

Vi vil udnytte, at der allerede er et stisystem i Birk Plantage. I

Kommuneplantagen forventer vi at kunne benytte eksisterende stier
suppleret med nyanlagte.
Mellem de to plantager er der engarealer omkring Kirkeåen. Vi har været i
dialog med lodsejerne og opnået tilladelse til at lade stien løbe som vist på
kortet nord for åen. Desuden har vi en forventning om, at der kan findes en
løsning på sydsiden, hvis vi kan undgå at lægge hindringer i vejen for
afgræsning og vanding af arealerne. Vi har skitseret en trace langs åen, som
ikke vil være i vejen.
Krydsning af Arnborgvej vil vi foreslå sker ved helleanlægget som vist på
sidste side. Der er gode oversigtsforhold.

Hvilken type sti?

S tien skal anlægges som en

stenmelssti der følger terræn.
Den er først og fremmest for
gående og terrængående cykler.
Hvor det er kritisk af hensyn til
lodsejerne skal stien etableres
så smal som det overhovedet er
forsvarligt. Det er vigtigt for os,
at vi ikke generer lodsejerne.
Der skal anlægges et spang
over åen.

En sti behøver ikke være særlig bred

O mrådet var oprindeligt en mergelgrav
i sidste halvdel af 1 800-tallet. Efter
gravningens ophør i starten af 1 900tallet etablerede stedets ejer, Hans J.
Okholm (1 853-1 91 9) fra Bøllinglide, en
lille lund med løvtræer og frugttræer.
Hans J. Okholm var en pioner inden for
beplantning i Vestjylland.
Mange Bølling-boere har minder fra stedet. De har været på udflugter, de har leget
dernede som børn og fået taget bryllups billeder under træerne. Bl.a. holdt
Socialdemokratisk Ungdom fra Skjern møder i Damslund.
Damslund er en stor del af den lokale identitet og stedet vidner om den lokale
kulturhistorie. På sigt er ønsket derfor at genskabe og fortolke Damslund efter Okholms
visioner for stedet, hvilket indbefatter formidling af dets natur og historie på en info-tavle,
etablering af bålhytte samt reparation og fornyelse af broer, borde og bænke m.m.
Stedets poesi med de høje træer og blanke søer inspirerer til ro og fordybelse. Vi vil
skab en oplevelseslund – en naturoplevelse for børn og voksne. Allerede nu er der
gedder og skaller i søen – en første fiskeoplevelse for børnene. Mangen en
passionerede lystfiskere har startet med at fiske skallere som små.
Skoven er yngleplads for ænder og
spætte. Fiskehejren kommer
ofte forbi og af og til ser man
træløberen pile op og ned ad
stammerne. Forholdene for
fugle og fisk bliver endnu bedre
efter renoveringen af skov og
sø.

Forslag
Udvid Den Grønne Korridor mod øst med en
natursti der giver adgang til Damslund

D et vil være en fantastisk oplevelse for beboerne i

Bølling at kunne gå og cykle på en natursti direkte ind i
centrum af Skjern. En tur gennem kommuneplantagen
og langs med Kirkeåen fulgt af de fantastiske
oplevelsesrum i Den Grønne Korridor.
Men stien giver også Skjernborgerne en længere
strækning at boltre sig på. De får muligheden for at
besøge Damlund langs den dejlige natursti vi har
foreslået.
Damslund er ved at blive revitaliseret og Bølling
Sogneforening har netop opnået 1 00.000 kr. i tilskud fra
LAG.
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