
 

 

Referat fra møde i gruppen d. 2. februar 2022 hos Marianne 
 

Fremmødte: Jette, Martin, Niels, Mogens og Marianne (referent). Afbud: Birgitte 
 
Formålet med dette første møde i gruppen var at indkredse, hvilke opgaver og rammer der er for 
gruppens arbejde. Det blev til drøftelse af mange gode emner, som kan opsummeres i 
nedenstående. 
 
Etablering af trampestier på Orø går helt tilbage til 1970 -80’erne.  
Brug af disse arealer er er underlagt naturbeskyttelseslovgivningen. 
Hvad er det for en aftale, der ligger mellem Holbæk kommune og lodsejerne på dette område.  

- Er der brug for at tydeliggøre den aftale, og hvad den i dag betyder i praksis. 

- Er der brug for at ændre noget i aftalen. 
 
Oversigt over trampestier og markveje på Orø fremgår af kortet, som Orø-kontoret udgiver i 
forbindelse med Orø-brochuren. Kortet er også opsat mange steder på øen. Enkelte steder passer 
kortet og virkeligheden ikke sammen. 

- Hvornår skal der rettes i kortet i forhold til virkeligheden, og hvornår skal virkeligheden tilrettes 
efter kortet. 

- Hvordan afgøres det om ændringer i virkeligheden skal gennemføres. 

- Hvem har rettighederne til at ændre i Orø-kortet, og hvordan gøres dette i praksis. 
 
Der er løbende udfordringer med vedligeholdelse af trampestierne både selve stierne og 
skiltningen af disse ude i landskabet. Tidligere har det været kommunen, som sørgede for klipning 
af stierne. Men der har også været et lokalt “klippe hold” bestående af frivillige fra øen, som kunne 
låne klippeudstyr af kommunen.  

- Hvilke forpligtigelser har kommunen i forhold til at klippe med stierne. 

- Hvem er ansvarlig for, at der udføres forbedringer på stierne, der hvor der er brug for opfyld i 
forhold til sump, hegn og låger med mere. Og hvordan gøres dette i praksis. 

- Skiltningen er mange steder mangelfuld og gået i stykker, hvem skal / kan rette op på dette. 

- Hvilke forventninger har kommune til, hvad Orø’ beboere selv står for. 
 
Holbæk kommune har en App-service “Giv et praj”, hvor borgere kan indberette fejl og mangler 
ude fra kommunes arealer.  
- Vil vi på Orø også kunne få glæde af denne App til at kunne få indberettet problemer ved 
trampestierne ? 
 
Information om trampestierne og hvordan de bruges, vil være nyttigt. Vi snakkede om, at det ville 
være dejligt, hvis der i Orø-brochuren kunne være et indlæg om dette. Både hvordan man færdes 
på stierne, og hvordan der kan findes information om, hvad der kan ses og opleves på stierne. 
 
Der er ved nogle af stierne opsat informationsskilte og henvisning til tlf. numre eller QR koder. Det 
er oplevelse, at dette arbejde ikke er blevet opdateret på det seneste. Det er derfor relevant at 
undersøge, hvordan dette informationsarbejde løbende opdateres. 
 
Vi er usikre på, hvor meget og hvordan der må og kan arbejdes med at forbedre trampestierne, når 
de arealer stierne går igennem er underlagt naturbeskyttelseslovgivningen. Må der bygges 
gangbroer, udlægges grus eller flis med mere? Hvad har andre i samme situation af erfaringer på 
dette område. Derfor kan det være relevant at spørge ind til dette hos f.eks.: 

- Holbæk Kommune. 

- Danmarks Naturfredningsnævn. 

- Andre små-øer. 

- Andre som arbejder med at få stier ud i naturen f.eks. “Spor i landskabet”  
 



 

 

Der er et stort ønske om at udbygge trampestierne på Orø, og det skal afdækkes, hvor dette kan 
lade sig gøre og hvordan. 

- Hvilke planer har Holbæk Kommune på dette område. 

- Er der andre aktører, som har indflydelse på denne udbygning. 
 
Drift, vedligehold og udbygning af trampestierne koster penge. Hvilke budgetter er der til dette 
arbejde. 

- Er det relevant at søge forskellige fonde om tilskud til dette arbejde / og hvilke fonde. 

- Hvad kan vi forvente af budget til dette fra Holbæk kommune. 

- Hvad kan vi fra Orø selv give tilskud til dette arbejde fra forskellige foreninger og hvilke.  
 
Afslutning 
Som det ses af ovenstående, er der mange emner at forholde sig til, og meget der skal 
undersøges nærmere. Gruppen håber på, at vi i samarbejde med alle berørte parter kan få et godt 
samarbejde omkring trampestierne op ad stå.  
 
D. 8. marts har Holbæk Kommune indkaldt til dialog møde med lodsejerne, som er berørt af 
trampestierne (naturstier) på Orø. Dagsorden handler om generelle udfordringer og forslag til 
løsninger af disse.  Fra gruppen her deltager: Jette, Martin, Niels og Mogens. Formand for Orø 
Lokalforum Simon Drost deltager også. 
 

Næste møde i denne arbejdsgruppe er planlagt til  
mandag d. 11. april kl. 19.00 hos Jette på Hegnegården. 


