
Mødet den 24. april om Kaninoen aflyses desværre pga. meget få tilmeldte.  

I stedet vil vi her kort fortælle, hvad kaninogruppen har arbejdet med, og sige at I altid er velkommen til at 

kontakte os. 

Kaninogruppen består af frivillige kræfter, der vil hjælpe med at få kaninovandrerne vejledt så godt som 

muligt, så de ikke er til gene for lodsejere og for naturen. Vi kan ikke trylle, men vi vil gerne samarbejde med 

jer, der ejer jord langs kaninoen.  

Igennem vinteren har vi arbejdet med, at: 

•       Opsætte ekstra pæle med markering af ruten (for at hjælpe folk til at blive på ruten, og ikke gå     

alle mulige andre steder, f.eks. ved Kloben) 

•       Opsætte ekstra skiltning (på steder, hvor der er problemer med at folk går ind på private 

ejendom, f.eks. v. Klinten og politikerhusene) 

•       Opsætte piktogrammer til visning af, hvor der er toiletter (for at undgå at folk retter deres 

nødtørft på privat ejendom, f.eks. lægeurtehave, Endelavelejren, kirke og madpakkehus) 

•       Undersøge muligheder for toiletopstilling på østsiden af øen. 

•       Opsætte info på havnen om Kaninoen og øen, bl.a. med oplysning om ruter, og hvor man må 

gå. 

 

Mange af de nye pæle er opsat efter ønske fra jordejere, der oplever at folk går uønskede steder. 

Desuden har Horsens kommune opsat ekstra bordebænkesæt flere steder. Dette kan hjælpe til, at folk 

sætter sig her og spiser deres madpakke, i stedet for alle mulige andre steder, hvor de helst ikke skal sætte 

sig. Kommunen har herudover udskiftet og opsat en del infotavler på øen, der fortæller om natur og kultur. 

Vi håber at vi får en god Kanino-sæson. I er som sagt velkommen til at kontakte os, hvis I har gode ideer til 

Kaninoen, og til hvordan ruten kan forbedres.  

Med venlig hilsen Kaninogruppen: 

Niels Aalund, Henning Nørbæk, Poul Bækbo (beboerforening), Birgit Juel Martinsen, Ib Elgaard og Hanne 

Døssing Hornum 

 


