
 

 

Referat af møde i Trampestisgruppen under Orø Lokalforum 
Onsdag d. 29. juni 2022 hos Niels Fynbo 

 
 
Deltagere: Jette Maje Porting, Birgitte Larsson, Martin Fogerskov, Mogens Johansson, Niels Fynbo 
og Marianne Klug-Andersen (ref.) 
 
 
Dagsorden: 
1: Drøftelse af stien for ende af Bybjerggårdsvej 
2: Opfølgning på mødet med Holbæk Kommune 
3: Stiernes tilstand i.f.t. prioritering af den kommende kommunenslåning i uge 27 
4: Trampestisgruppens fremtidige sammensætning 
5: Oprettelse af Facebook gruppe om trampestierne på Orø 
6: Næste møde 
 
 
Ad. 1: Drøftelse af stien for enden af Bybjerggårdsvej 
D. 29. juni 2022 havde Birgitte, Mogens og Marianne en besigtigelse og møde med lodsejeren af 
stien, som går fra Bybjerggårdsvej mod Langdal, Susanne Lykke Pedersen.  
Stien er dårligt skiltet, meget sumpet og visse stedet svær fremkommelig. Dette betyder, at 
vandrere kommer til at trække op mod husene og nogle gange kommer ind i haverne, hvilket er til 
stor gene for Susanne. 
Susanne slår jævnligt stierne med buskryder, ellers vil den gro helt til. Men der er usikkerhed 
omkring, hvormeget kommune slår stien. Ved sidste kommune slåning i uge 20, blev den ikke 
slået. 
Det blev aftalt, at Trampestisgruppen vil tage kontakt til Holbæk Kommune for at få undersøgt, 
hvormeget og hvordan de slår stien. Og at vi (gruppen og Susanne) gerne vil mødes med 
kommunens slå-mand ved stien, næste gang han kommer for at slå (i uge 27). 
Når trampesstisgruppen får blå skilte med hvide mænd fra kommunen, kan gruppen i samarbejde 
med Susanne forbedre skiltningen af stien. Der kan også suppleres med pæle med hvid top, når 
disse er fremskaffet. 
For at få ryddet bedre omkring stien vil Susanne vil gerne kunne benytte sig af kommunes grej- 
trailer, gerne i samarbejde med andre, som kan bruge grejet. Vi skal undersøge, hvordan dette i 
praksis kan lade sig gøre. (Marianne følger op) 
På længere sigt vil en gangbro på stien være en fordel. Susanne var positiv over for denne ide. 
Susanne ville undersøge, om det var muligt at få kreaturer til at gå ved stien, for på den måde at få 
væskterne i området hold nede. 
 
Ad. 2: Opfølgning på mødet med Holbæk Kommune 
Alle var enige om, at det havde været et godt og konstruktivt møde med Holbæk Kommune, hvor 
der blev indgået en del praktiske aftaler. Nu må vi se, hvordan og hvornår aftalerne bliver udført i 
praksis. 
Referatet fra mødet ligger på trampestisgruppen side under Lokal Forums hjemmeside. I referatet 
er bl.a. link til, hvilken form for skiltning lodsejere må bruge for at afmærke deres område, og hvor 
sådanne skilte må placeres på deres områder. 
Marianne rykker driftleder Michael Nybo for tilbagemelding på nogle af de aftalte punkter. Det 
omtalte hegn ved Hegneskoven bliver fjernet mandag d. 4 juli.  
 
Ad. 3: Stiernes tilstand i.f.t. prioritering af den kommende kommunenslåning i uge 27 
Som en udløbet af mødet med kommunen kan trampestisgruppen hjælpe med at prioritere stierne i 
forhold til, hvilke stier der mest trænger til slåning. Det sker med en graduering fra 3 - 1, hvor 3 
betyder størt behov og 1 mindst behov. Vi har også mulighed for at fremhæve stier, som måske 
ikke i forvejen er indtegnet på kommune slå-kort, så de også kan blive slået. 
Gruppe udarbejde en samlet oversigt over stierne, som Marianne sender til driftsleder Michael 
Nybo. (Ps. Slåningen af stierne er rykket fra uge 27 til uge 28) 
 

https://oroelokalforum.dk/foreningen/underudvalg-og-arbejdsgrupper/trampestiudvalget-oroe/


 

 

 
 
Ad. 4: Trampestisgruppens fremtidige sammensætning 
Trampestisgruppen vil gerne, at Orø Beboerforening også er repræsenteret i gruppen. Hvorfor vi 
vil stille forslag til Orø Lokal Forum om at én af deres to pladser afgives til Orø Beboerforening. 
Sammensætningen for gruppen vil herefter blive: 2 lodsejere, 2 beboere, 1 repræsentant fra Orøs 
Beboerforening og 1 repræsentant fra Orø Lokal Forum. 
Gruppen vil forsat høre under Orø Lokal Forum. 
Marianne går videre med denne forespørgsel. 
 
Ad. 5: Oprettelse af Facebook gruppe om trampestierne på Orø 
Mogens har gjort et fint arbejde med at få oprettet en side på Facebook som hedder “Orø’s 
trampestier”  
Her kan information om stierne og udveksling af gode og problematiske oplevelser fra stierne 
deles. Mogens får god teknisk hjælp af Jannick, som gerne på et tidspunkt vil deltage i et af vores 
møder og fortælle mere.  
Jannick vil også kunne hjælpe os med, hvordan vi ved brug af QR-koder kan få indlagt små 
historier fra områderne ude på stierne. 
 
Ad. 6: Næste møde 
Onsdag d. 31 august kl. 19.00 hos Mogens på Brøndevej 8. 


