
 

 

Trampestiudvalget Orø 
 
Underudvalg for Orø Lokalforum 
 
Formål:  
At arbejde på at understøtte fremkommelighed og funktionalitet på vores stier og markveje samt 
vedligehold af disse med respekt for naturbeskyttelseslovgivningen. 
 
Udvalget består af: 
2 Lodsejere: Jette Maje Porting (Hegnegården) og Martin Fogerskov (Borrehovedgård) 
2 Borgere fra Orø: Birgitte Larsson og Marianne Klug-Andersen 
2 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Lokalforum: Niels Fynbo og Mogens Johanson 
 

Referat fra møde i gruppen d. 11. april 2022 hos Jette 
 

Fremmødte: Jette, Birgitte, Niels, Mogens og Marianne (referent).           Afbud: Martin 
 
1:  
Referatet fra dialogmødet mellem lodsejere og Holbæk kommuen d. 8. marts 22, blev med nogle få 
rettelser godkendt. Der blev tilføjet, at der er en fællesmail til vores trampesti-udvalget, som man 
kan benytte, hvis man ønsker tættere dialog med kommunen om forhold vedrørende ens 
trampestier. Mailen er: trampesti@groups.outlook.com 
 
Marianne sender tilrettet referat til Mads Sorento fra kommunen, som så udsender referatet til de 
lodsejere, der var inviteret til dialogmødet. Referatet vil også blive lagt på Lokalforums 
hjemmeside. 
 
2: 
Pæle / pinde til afmærkning af stierne. Her skal vi have afklaret, hvilket type pæle og pinde der er 
er tale om; enten store firkantede med mærker på eller mindre runde pinde, som bruges til 
afmærkning af stierne. Kommunen skal godkende, hvor pæle / pinde sættes. Derfor er der brug for 
en procedure for, hvordan dette foregår i praksis, Det kunne f.eks. være: 

- Lodsejer eller trampesti-udvalget afdækker er behov for bedre afmærkning på konkrete stier 

- Kommunen kontaktes med forslag til konkret opsætning af pæle eller pinde 

- Kommunen godkender eller korrigerer forslaget 

- Pæle eller pinde opsættes. Det aftales med kommune, hvem som konkret opsætter pæle / 
pinde. 

Marianne vil høre kommunen om en sådan procedure kan aftales. 
 
3: 
Kommunen kommer 2 - 3 gange om året for at slå stierne. Første gang i år er i uge 21.  
Der kan derfor være brug for dialog med kommunen omkring prioritering af stiernes slåning f.eks. i 
forhold til fremkommelighed. Trampesti-udvalget opfordre lodseejere til at kontakte os, hvis de har 
ønsker til slåeningen af deres stier på fællesmailen: trampesti@groups.outlook.com 
Ønsker fra lodsejere vedrørening slåning af stier skal sendes til trampesti-udvalget senest  
d. 10. maj, så det kan tages op på udvalgets næste møde d. 11. maj. 
Marianne vil kontakte kommunen for at undersøge, hvordan vi kan have en dialog omkring den 
konkrete slåning af stierne. 
 
4:  
Der er udarbejdet et baggrundsnotat vedrørende tarmpestiernes historie og drift på Orø. Dette 
notat fungere p.t. som arbejdspapir for udvalget. På sigt kan det være fint, at få historikken lagt op 
på Lokalforums hjemmeside, men så skal notat tilrettes, så det venter vi lidt med. 
 
5:  
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Holbæk Kommune er meget optaget af, at vi får oprettet et sti-laug på Orø, som bl.a. kan låne grej 
af kommunen til vedligeholdelse af stierne. Der har tidligere været et sådan sti-laug på Orø, men 
det er gået i sig selv.  
Holbæk Kommune har henvist til et par andre sti-laug i kommunen, hvor vi kan høre om deres 
erfaringer. Marianne kontakter disse, og vi vender punktet igen på næste møde. 
 
6: 
Færdsel på trampestierne. Lokalforum har fået midler til udarbejdelse af lille oplysnings-seddel 
omkring færdsel generelt på Orø og specilet på trampestierne.  
Vores udvalg skal sende vores test til formanden for Lokalforum Simon Drost, som sørger for 
trykningen. 
Marianne skriver oplæg til tekstforslag. 
 
7: 
På Lokalforums borgermøde d. 23. april fortæller Mogens om trampesti-udvalget. 
 
 
 
Næste møde i udvalget bliver onsdag d. 11. maj kl. 19.00 hos Mogens på Brøndevej 8. 


