
 

 

Referat af møde i Trampestisgruppen under Orø Lokalforum 
Onsdag d. 31. august 2022 hos Mogens Johansson 

 
 

Deltagere: Jette Maja Porting, Birgitte Larsson, Mogens Johansson, Niels Fynbo og 
Marianne Klug-Andersen (ref.) 
Afbud: Martin Foverskov 
 
Dagsorden: 
 
1: Arbejdspapir for Trampestisgruppen/ medlemmer i gruppen 
2: Afklaring af rammerne for Holbæk Kommunes slåning af stierne  
3: Opdatering af Orø kortet 
4: Opsætning af skilte og pæle på stierne 
5: Kommunikation 
6: Hjertestien 
7: Fællesmøde med turistkontoret 
8: Næste møde 
 
Ad. 1 Arbejdspapir for Trampestisgruppen/ medlemmer i gruppen 
Der er blevet ændret lidt i sammensætning af gruppen, da der er gjort plads til, at Orø 
Beboerforening kan deltage med en repræsentant.  
Der udarbejdes et skriv, som beskriver formål med gruppen, samt hvorledes 
medlemmerne til gruppen vælges / udpeges. Dette skriv ligges særskilt på vores 
hjemmeside under Orø Lokalforum. 
 
Ad. 2. Afklaring af rammerne for Holbæk Kommunes slåning af stierne 
Birgitte og Marianne mødtes d. 31/8 med manden fra Holbæk Kommune, som slår stierne.  
Det blev aftalt, at vi skal hjælpe til med, at kommunen får udarbejdet bedre kort til brug for 
slåning af stierne. Marianne kontakter kommune om dette. 
Nogle steder f.eks. mellem Bybjerggårdsvej og Langdal kan der ikke køres med 
slagklipper, og derfor bliver stien ikke slået. Vi er blevet stillet i udsigt, at stier, der ikke kan 
slås med slagklipper, på et senere tidspunkt måske kan slås med buskryder. Vi følger op 
på dette. 
Der var ønske fra manden, der slår stierne, om at den midterste slåning, som ligger i uge 
28, rykkes frem til uge 26, dette kan vi tilslutte os. Så pt er der planlagt slåning i uge 21, 
uge 26 og et tidspunkt i uge 33-35. 
 
Ad. 3 Opdatering af Orø kortet 
I samarbejde med Holbæk Kommune skal vi hjælpe med at få Orø kortet opdateret. I 
forhold til veje, trampestier, borde-bænke steder samt P-pladser. 
Marianne kontakter kommune for at høre, hvordan vi gøre dette arbejde. 
 
Ad. 4 Opsætning af skilte og pæle 
Kommunen har afleveret skilte (hvide mænd på blå baggrund) og pæle, som vi må bruge i 
forhold at forbedre mærkning af stierne. 
Pæle skal male hvide i toppen, før det kan sættets op. 
Vi regner med i løbet af efteråret /vinteren at få forbedret afmærkningen af stierne. 
 
Ad. 5 Kommunikation 
Fællesmailen til gruppen trampesti@oroelokalforum.dk fungere ikke hos alle 
medlemmerne i gruppen. Vi beder Simon om at se på dette. 
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Når dette referat er lagt på nettet, vil vi lave opslag om dette og at stierne er blevet slået, 
samt hvordan gruppen kan kontaktes. 
 
Ad. 6 Hjertestien 
OrøKontoret/Turisthuset har rettet henvendelse til Lokalforum for at få en afklaring på 
skiltning og pasning af Hjertestien.  
Marianne vil kontakte Hjerteforeningen for at hører nærmere om, hvad det er skal til, for at 
vi forsat kan have en hjerte-sti på Orø. Samtidig skal vi også kontakte de lodsejere, hvor 
Hjertestien går, for at høre dem om deres holdning til stien. 
 
Ad.7 Fællesmøde med turistkontoret 
Vi vil gerne holde et møde sammen med turistkontoret for at få drøftet: 
 - opdatering af Orø kortet vej og sti-føringer (P-forhold, offentlige toiletter m.m.) 
 - udveksling af status på trampestiernes tilstande 
 - opsætning af historiefortællinger lang stierne 
Marianne kontakter Hanne for at finde et tidspunkt. 
 
 
Ad. 8: Næste møde 
Onsdag d. 9. november kl. 19.00 hos Marianne, Vestre Strandvej 52. 


