
 

 

Referat af møde i Trampestisgruppen under Orø Lokalforum 
Onsdag d. 9. november 2022 hos Marianne Klug Anderen 

 
 

Deltagere: Jette Maja Porting, Mogens Johansson, Niels Fynbo og Marianne Klug-
Andersen (ref.) 
Afbud: Martin Foverskov 
 
Dagsorden: 
1: Hjertestien 
2: Opdatering af Orø kortet 
3: Løse hunde på trampestierne 
4: Næste møde 
 
Ad. 1 Hjertestien 
Hjertestien, som går på vestsiden af øen ved vindmøllerne, skal have bedre skiltning, så 
man nemmere kan følge stien. Niels og Marianne har kortlagt behov for skilte og pæle. 
Når disse er anskaffet, vil der blive indkaldt til arbejdsdag via opslag bl.a. på Facebook 
“For os der bor på Orø”. 
Det er blevet afklaret med både lodsejere og kommunen, hvor hjertestien helt præcist går. 
Hjertestien er herefter rettet til på Orø kortet. 
Hjerteforeningen vil, når stien er færdig, på deres hjemmeside reklamere for hjertestien på 
Orø, og hjerteforenigen vil udarbejde en folder om stien, og det som man kan møde under 
vejs, når man går på stien (Campingpladsen, Orø-strand dyrepark samt Landbrugs 
museet . 
Det er planen at stien officielt indvies til foråret og gerne med presseomtale. 
 
Ad. 2 Opdatering af Orø kortet 
Vi har god dialog med Turist kontoret omkring opdatering af Orø kortet.  
Pt. er hjertestien og markvejene omkring Løvebjergsgård blevet tilrettet.  
Vi vil også bede om, at trampestien ved Langdal og Egebakken komme med på kortet. Og 
så er der lidt med nogle bænke, som skal opdateres. 
Mogens kontakter lodsejerne ved gl. Snave færgested for at få tilladelse til at opsætte 
skilte, der mere retvisende viser vej mod trampestien. 
 
Ad. 3 Løse hunde på trampestierne 
Flere lodsejere klager over, at der er løse hunde på de trampestier, som går over deres 
grund. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at medbringe løsehunde på trampestierne. 
Skiltning om “løse hunde forbudt” bliver efterspurgt af lodsejere.  
Kommunen vil skaffe sådanne skilte til os. Og Trampestis grupper vil stå for at få skiltene 
opsat hos de lodsejere, som efterspørger dette.  
 
Ad. 4: Næste møde 
Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 19.00 hos Jette på Hegnegården. 
Punkter vi skal drøfte: 
- Planlægning af det årlige borgere- / lodsejermøde om trampestier på Orø 

- Indhold 
- Opreklamering 
- Tid og sted 

- Plan for officielt åbning af Hjertestien 
- Status på opdatering af kommunes slå-kort over stierne på Orø 


