
 

 

Referat af møde mellem Trampestisgruppe på Orø  
og Holbæk Kommune d. 15. juni 2022 

 
Deltagere:  
Holbæk Kommune: Bente Meehan /Naturteamet og Michael Nybo /Drift og vedligehold. 
Trampestisgruppen: Jette Maje Porting, Birgitte Larsson, Niels Fynbo, Mogens Johanson 
og Marianne Klug-Andersen (referent), Afbud: Martin Fogerskov 
 
1. Besigtigelse af trampestien øst for Børrehovedgården, her er både udfordringer med 
fremkommelighed og skiltning.  
De praktiske aftaler, som kom frem ved besigtigelsen og mødet efterfølgende, er opridset 
afslutningsvis i dette referat. 
 
Mødet forsatte i Værestedet i Orø hallen 
 
2. Velkomst, præsentation af deltagere, dagsorden samt valg af ordstyrer og referent 
Mogens blev ordstyrer og Marianne referent. 
 
3. Hvad er snitfladerne mellem Drift- og vedligeholdafdelingen, Naturteamet samt Fælles-
skaberen i Holbæk Kommune 
 
4. Hvordan planlægges og udføres driftsopgaver som f.eks. beskæring og klipning af 
stierne. Hvad er sær-opgaver og hvordan planlægges og udføres disse 
 
5. Hvilken rolle har Naturteamet i forhold til Trampestierne jvnf. Naturbeskyttelsesloven. 
 
Drift og vedligehold står for den praktiske planlægning og udførelse af slåning samt 
beskæring af stierne, samt udførelse af hvad der ellers kan opstå at opgaver.  
Nogle opgaver er faste tilbagevendende opgaver, som ligger i et system, mens andre 
opstår ad-hoc og bliver til sær-opgaver. Michael afgør, hvad der er tid og råd til at udføre. 
Naturteamet står for at forvalte Naturbeskyttelsesloven, hvor specielt kapitel 4 om 
offentlighedens adgang til naturen har betydning for, hvad man må og ikke må med stier. 
Det er Naturteamet der træffer afgørelser på dette område. Hvis en sti ligger indenfor en 
fredning, kan det være fredningsnævnet, som skal træffe afgørelse.  
Orøs fælles-skaber, Mads Sorento, er ansat i kommunens planafdeling og kan fx bruges til 
at hjælpe os med anden kontakt til kommunen og med at søge penge i relevante puljer i 
kommunen - Fælleskabspuljen og Lokalområdernes Udviklingspulje. 
 
6. Hvordan kan Trampestisgruppen på Orø og Holbæk Kommune kommunikere / 
samarbejde omkring drifts- og sær opgaver samt udviklingsprojekter 
-  Kan “giv et praj” App’en været en mulighed 
-  Kan Trampestisgruppen være behjælpelige med at kvalificere og prioritere i             
problemstillingerne, så kommunes resurser udnyttes bedst muligt 
-  Kan Trampestis-gruppen melde ind med problemer på stierne 
-  Kan Holbæk Kommune komme med ideer til løsning af problemer med 
fremkommelighed på stierne, hvad må man / hvad må man ikke  
-  Hvordan kan vi samarbejde om udviklingsprojekter (bedre stier, nye stier, skiltning m.m.) 
 
“Giv et praj” App’en er god til mange ting, men i forhold til kommunikation omkring 
problemer på trampestierne vil Michael foretrække, at Trampestisgruppen kontakter ham 
direkte. Michael har en forventning om, at Trampestisgruppen kvalificerer de 
henvendelser, som kommer, hvilket blev anerkendt. 

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/puljer-og-tilskud/faellesskabspuljen/
https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/lokalomraadernes-udviklingspulje/


 

 

 
Michael vil fremskaffe det digitale kort over stierne på Orø, som driftsfolkene følger, når de 
slår stierne, og sende det til Trampestisgruppen, som vil være behjælpelig med at få kortet 
opdateret. 
 
Indtil det digitale kort er opdateret, må Trampestisgruppen gerne sende et billede af Orø-
kortet, hvor der er indtegnet problemer med stierne.  
I forbindelse med den kommende slåning i uge 27 vil det være en hjælp, hvis 
trampestisgruppen kan prioritere stierne fra 1 - 3, hvor 1 betyder, at stien trænger meget til 
slåning, 2 at stien trænger til slåning og 3 stien kan undvære slåning. Således kan 
Michaels driftsfolk bedre prioritere deres arbejde på øen. 
 
Det er Drift og Vedligehold, der opsætter de firkantede egetræspæle med de blå skilte. 
Dette kan kun ske efter aftale med den pågældende lodsejer, men trampestisgruppen må 
gerne hjælpe med at få disse aftaler på plads. Egetræspælene står som udgangspunkt 
ved start og slutning af en sti, ved et sti-kryds eller andre steder, hvor der kan opstå tvivl 
om retningen. 
Det blev aftalt, at der undtagelsesvist kan opsættes tynde, runde pæle med hvid top, hvor 
der er særlige udfordringer med orienteringen omkring stien. Opsætning af de runde pæle 
kan Trampestisgruppe stå for i samarbejde med den lokale lodsejer. Disse pæle skal dog 
opsættes i mindst muligt omfang, da naturen er pænere uden. 
 
Der findes en del andre pæle langs stien med forskellige informationsskilte på. Nogle at 
disse skilte er ulæselige eller forældede. Kommunen har ikke noget ejerskab til disse pæle 
og skilte, hvorfor Trampestisgruppen, efter afklaring med andre aktører på Orø, gerne må 
udpege, hvilke skilte med pæle der skal fjernes, så vil Driften stå for dette arbejde, eller 
lokale kan hente dem, hvis de kan bruge dem til noget.  
 
Trampestisgruppen har planer om at opsætte et QR-koder, med forskellige informationer 
og vejledning ude på stierne. 
 
Der var enighed om, at etablering af gangbroer af træ er den bedste måde at sikre god 
fremkommelighed på de strækninger af trampestien, som til tider er meget sumpede. Dette 
kan godt lade sig gøre lovgivningsmæssigt men kan kræve en forudgående 
sagsbehandling. Den store udfordring vil nok blive at finde penge til træbrosprojekterne, 
men her kan vi hente rådgivning fra vores fælles-skaber.  
 
Eventuel etablering af træbroer vil kun kunne ske i samarbejde med de enkelte lodsejere. 
Michael bad om, at Driften også blev taget med på råd, da dette skal være med til at sikre, 
at Driften forsat kan komme til at slå og beskære på stierne. 
 
De trampestier som er mest udfordret med sump er: stien øst for Børrehovedgården, stien 
på østsiden mellem Langdal og Bybjerggårdsvej og den østlige del af nordstien. 
 
 
7. Hvordan sikrer vi en god dialog mellem lodsejerne, kommunen og Trampestisgruppen, 
hvilken rolle har vi hver især her. Er der noget, som skal formaliseres f.eks. årlige 
dialogmøder mellem kommunen og lodsejere, eller andre ideer. 
 
Michael vil gerne understøtte, at Driften en til to gang om året holder møde med 
Trampestisgruppen. Her kan Michael eventuelt tage en af de driftsfolk med, som har 
relation til arbejdet på stierne. 



 

 

 
Vi kan også prøve, at repræsentanter fra Trampestisgruppen mødes ad-hoc med Ulrik 
(græsslåningsmanden), når han kommer til øen. 
 
P.t. er der ikke planer om faste møder mellem lodsejerne og Kommunen. Det blev aftalt, at 
vi skal understøtte, at lodsejerne i første omgang bruger Trampestisgruppen, som 
kontaktled til Kommunen. Trampestisgruppens to lodsejer-repræsentanter, Jette og Martin, 
bør være det naturlige kontaktled til Trampestisgruppe for lodsejerne. Det vil være en god 
ide, at Trampestisgruppen gør opmærksom på dette f.eks. via opslag på Facebook. Der 
kan også reklameres for at bruge Trampestigruppens mail: trampesti@oroelokalforum.dk 
 
Trampestisgruppen skal løbende huske at orientere om hvilke tiltag, der er udført på 
trampestierne. Dette vil primært ske gennem opslag på Facebook og offentliggørelse af 
referatet fra gruppens møder. 
 
8.  Afslutning på mødet. Hvad skal vi aftale, og hvad skal der følges op på. 
 
Der var enighed om, at det havde været et godt og konstruktivt møde, og at det er vigtigt 
at snakke om de konkrete problemstillinger. På den måde får vi i samarbejde fundet frem 
til, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre vores Trampestier så gode som muligt. 
 
Praktiske aftaler: 
a. Ved trampestien øst for Børrehovedgården må Trampestisgruppen sammen med lodsejeren 

(Martin Fogerskov) godt ændre på skiltningen, så den bliver mere retvisende.  
b. Michael vil fremskaffe flere blå skilte med hvide mænd, hund i snor og retningspile, som vi kan 

sætte op, hvor de mangler. Det aftales med Marianne, hvordan trampestisgruppen får fat i 
skiltene / opbevarer dem. 

c. Michael fremskaffer runde pæle. Trampestisgruppen står for at male pælene hvide i toppen. 
Michael kontakter Marianne for aflevering af pæle. 

d. Skiltning om privat grund. Bente fremsender tekstforslag til, hvad der kan stå på sådanne 
skilte. Skiltene må ikke stå direkte ned til stien, hvis der er udyrket jord på den anden side. 
Skiltene må gerne stå der, hvor man møder opdyrket jord. Bente udpegede konkret, hvor dette 
er tilfældet ved Børrehovedgård. Lodsejeren kan kontakte Marianne for at få dette fortalt / 
fremvist og Bente, hvis han gerne vil have det forklaret nærmere. 

e. Hegnegården: Michael vil undersøge hvordan hullerne fra vejen til parkeringspladsen kan 
udbedres. 

f. Jette ønsker, at træet (tjørn) på stien ved Hegnegårdens skov ned mod vandet, skal blive 
stående. Men stien kan med fordel flyttes ind i skoven, ved at fjerne hegnet, som der ikke er 
brug for mere. På den måde bliver muligt at komme forbi med græsslåmaskinen og slå stien 
hele vejen. Jette og Michael aftaler nærmere, hvordan dette gøres i praksis. 

g. Stensgården: Trampestien langs Stensgården er ikke slået, men det vil den blive næste gang, 
som er i uge 27. Birgitte orienterer Stensgården om dette. 

h. Birgitte undersøger, hvorledes Stensgården har fået opsat grønne skilte, som orienterer om 
trampestien. 

i. Michael vil undersøge, hvordan lågen på engområdet ved nordstiens østside kan repareres, da 
den lige nu er sandet til. 

j. Michael skal i Driftweb finde det kort, som bruges, når trampestiernes skal slås. Kortet kan 
sendes til Marianne. Det skal undersøges, om der er brug for opdatering af kortet, og hvordan 
dette kan gøres. 

k. Trampestisgruppen sender optegnelse over, hvilke stier der mest trænger slåning (gerne til 
brug ved slåningen i uge 27) 

l. Trampestisgruppen skal afklare, hvilke skilte og pæle, der med fordel kan fjernes. 

mailto:trampesti@oroelokalforum.dk

