En kvalitetststi er en vandresti, der forløber i
naturen langt væk fra trafikstøj og industriområder.
En kvalitetssti foregår på naturlige stier og
på så lidt asfalt som muligt og er 4 – 20 km
lang.
Udgangspunkt og slutpunkt er det samme
sted, medmindre der enten er offentlig
transport til/mellem udgangs- og slutpunkt
med mindst timedrift eller etableret en nem
og anden form for transport imellem dem.
En kvalitetssti indeholder en række gode
oplevelser afhængigt af tema.
En kvalitetssti er opbygget over et af følgende 6 temaer:







Vandresti
Natursti
Kultursti
Familiesti
Gastronomisk sti
Komfortsti

Dansk Vandrelaug godkender og certificerer
kvalitetsstierne i Danmark.
Læs mere om kvalitetsstier og deres kriterier på hjemmesiden kvalitetssti.dk

Med kvalitetsstierne får vi flere mennesker –
og flere målgrupper - ud at gå og motionere.
Især får vi nogle af dem, der normalt ikke
færdes i naturen af sted.
Med kvalitetsstierne markedsføres den pågældende sti som en elite-sti, hvor kvaliteten er i orden. Dette kan markedsføres
overfor såvel danskere som udenlandske
turister.
Kravet til kvalitet hos befolkningen er stigende – også i naturen. Flere og flere beklager sig over dårlig afmærkning og dårlig
vedligeholdelse af stier.
Med kvalitetsstierne sikres gode kvalitative
oplevelser, god og sikker afmærkning samt
vedligeholdelse af stierne.
Kvalitetsstierne giver mulighed for at skabe
gode stier – uden skilteskove. Afmærkningen kan også være virtuel og tilpasset den
moderne vandrers teknologiske viden.
Det er overkommeligt at få godkendt og certificeret en kvalitetssti hos Dansk Vandrelaug.
Hvis du har en god idé til en kvalitetssti,
kan Dansk Vandrelaug kontaktes via
hjemmesiden www.dvl.dk, på email
dvl@dvl.dk eller på telefon 33 12 11 65.
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Link til stien

Kvalitetsstien Odderbæk er baseret på en del
af Sporet i Odderbæk-området fra spor i
Landskabet. Kvalitetsstien og Sporet i Odderbæk-området ligger tæt ved Gudenåens og
Skjern Å’s udspring. Odderbæk er et tilløb fra
Sejrup Sø til Skjern Å i den nord-vestligste
del af Vejle kommune.
Sporet ligger hvor højderyggen skråner mod
det flade Vestjylland. Her er der både mager
sandjord og god lerjord og området er kendetegnet ved sin mosaik af natur, skov og landbrug i et bakket og varieret landskab. Området har et rigt fugle- og dyreliv. Særlig karakteristisk for området er viben, grønspætten,
tårnfalken og isfuglen. Odderen, som har været fraværende i 50 år, er vendt tilbage til området, ligesom krondyr og rådyr ofte ses.
AFMÆRKNING

Kvalitetsstien følger flere stykker af de forskelligt farvmærkede stier i området, hvorfor
kvalitetsstien her, bør følges med dette kort,
GPS eller smartphone. Den farvede plet angiver farvekoden for den sti der skal følges.
Du kan downloade GPS-sporet fra et link her
nederst på siden eller fra QR-koden, der er
på informationstavlen ved start.
SPISESTEDER

Der kan handles i Thyregod.
LINKS

Se folderen Sporet i Odderbæk-området hér:
http://spor.dk/sporene/soenderjylland/odderbaekk
en
Du kan downloade sporet med kvalitetsstien
fra ViewRanger – klik hér.

