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Det forsvundne ørige
Lolland er en ø med en rig natur og en rig kulturhistorie. Øen rum-
mer mange muligheder, der især knytter sig til vandets kredsløb. 
Beliggenheden og topografi en gør øen særlig rig på fjorde og vige, 
vandløb og kanaler, og andre naturrigdomme tilknyttet vandet. 

Tidligere var Lolland ikke bare én stor ø, men et ørige bestående 
af små perler, med hver deres rigdom af fl ora, fauna og men-
neskelig aktivitet.  En af disse var Ydø, den yderste ø, der lå som 
en forpost mod havet. I takt med behovet for mere landbrugsland 
blev de lavvandede områder mellem øerne Langø, Bogø og Ydø 
inddæmmet, og en del af øriget forsvandt. 

De forsvundne øers topografi  og vandets kredsløb er dog delvist 
bevaret, og kan nu danne grundlaget for en ny og anderledes 
egnsudvikling på øen med fokus på natur, kreativitet og historie.

Klimaforandringer
Klimaforandringer er en voksende trussel mod de  kystnære 
områder. Stigende vandstande, mere ekstremt vejr med kraftig 
nedbør og storme vil lægge pres på vore kystområder. Lolland 
er særligt udsat, med over en tredjedel af øen beliggende under 
havets overfl ade. Diger og pumpestationer har i over hundrede år 
holdt vandet i skak både foran og bagved digerne. Men klimaforan-

dringerne vil betyde stigende belastning på disse anlæg, og derfor 
bør bæredygtighed og klimahensyn indarbejdes i fremtidige anlæg.

Udfordringer
Udfordringen for Lolland kommune er at fi nde løsninger, hvor 
klimaforebyggelse gennem renere teknologi og reduktion i drivhus-
gasudslip forenes med intelligent klimatilpasning. Kommunens 
stærke indsats inden for implementering af vedvarende energiløs-
ninger til nedbringelse af øens klima-fodaftryk skal integreres med 
indsatsen på klima- og miljøområdet.

Regnvandet kan kun vanskeligt og over tid trænge gennem 
Lollands lerjorde, der i fl ere områder mod syd har højtliggende 
grundvandsspejl. Grundvandsressoursen er begrænset og bør 
beskyttes og fremmes så vidt muligt. Vanding af afgrøder er 
kostbart, hvis det indvindes fra grundvandsreservoirs, der kunne 
anvendes til drikkevand. Vedligeholdelse og drift af pumpesta-
tionerne gør overfl adeafvanding til en dyr fornøjelse, der samtidig 
skaber problemer med udpumpning af næringsstoffer til hav og 
fjord uden for digerne.

Samspillet mellem grundvand, overfl adevand, vandløb og søer er 
en særlig udfordring på den sydlige del af øen, hvor de nedpum-
pede områder som Rødby Fjord, Bogø Inddæmning og Saxfjed 

Inddæmning fi ndes. Implementering af Vandrammedirektivet, 
Natura2000 direktiverne og klimaforebyggende tiltag skal gennem-
føres parallelt med kommunens øvrige planlægning, herunder 
erhvervsudvikling, infrastruktur og sektorplanlægning. 
Målet er at fi nde bæredygtige løsninger, hvor klimatilpasning går 
hånd i hånd med udviklingen.

Fra projekt til egnsudvikling
Som led i projektet ” Klimademonstrationer - Lollands vand” er et 
område på små 50 ha beliggende ved Ydø i Bogø Inddæmning 
syd for Nakskov udvalgt som et eksempelområde for at demon-
strere muligheder med regulering af vand, kreativ feriebebyggelse 
og kystbeskyttelse. Området er som en stor del af det inddæm-
mede område beliggende under kote 0. Kun Ydø og digerne 
skaber konturer i landskabet.

NIRAS forslag til fremtidig udvikling af Lollands feriehus- og ferie-
bebyggelser ønsker at sætte fokus på forskellige muligheder for 
etablering af rekreative områder – med feriehuse og feriebebyg-
gelser – hvor vand og land ikke er to adskilte dele, men elementer, 
der skaber synergier og sammenhæng både for naturen, miljøet, 
klimaet og beboerne i området.

Velkommen til ”Mulighedernes vand – Det nye ørige”.

Baggrund
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Området i dag

Det fl ade landskab og den store himmel
Landskabet er karakteriseret ved de åbne vidder og horisonten, 
hvor himmel og hav går i et. De gamle øer i landskabet hæver sig 
kun et par meter over det omgivne terræn, og giver området et 
spændende særpræg, både landskabeligt og i forhold til bosæt-
ning. De dyrkede marker med varierende afgrøder løber helt ud 
til kystdiget, som hæver sig over kysten og danner en markant 
overgang mellem kystlandskabet og det fl ade landbrugsland. 

I en fremtidig planlægning bør den åbne udsigt bevares og sup-
pleres med nye landskabsoplevelser. Mindre områder med skov-
rejsning ind mod land kan være en oplevelsesmæssig kontrast 
til det fl ade landskab, og samtidig være med til at skabe områder 
med læ i det ellers udsatte område. Nye landskabsoplevelser i 
form af søer, enge og hævede fl ader vil også være et supple-
ment til det fl ade landskab, uden at dette brydes og de åbne kig 
forsvinder.

Områdets vand
Havet og fjordens nærhed dominerer området. Men også de lav-
vandede småsøer på indersiden af diget, særligt vest for camping-
pladsen, giver området et særligt præg. Havet, fjorden og søerne 
fungerer som biotoper for en rig og integreret fl ora og fauna. 

Nedbøren i området tilfører området rigelige mængder vand, der 
hovedsageligt afvandes til et gravet system af kanaler og grøfter. 
Kanalsystemet leder overfl adevand fra Bogø Inddæmning til en 
pumpestation, der løfter inddæmningens vand det sidste stykke ud 
i Nakskov Fjord. Grundvandet i området ligger højt på grund af det 
lave terrænniveau tæt på havet. Jordbunden består fortrinsvist af 
ler og marine afl ejringer. 

Albuen, digerne og historien
Lollands Albue rummer et sjældent naturmæssigt og kulturhistorisk 
miljø, der indrammer Nakskov Fjord på den sydlige side, skaber 
et smukt relief for den nedgående sol og det spæde morgenlys. 
Albuen er et velbesøgt udfl ugtsmål og et unikt landskabstræk i 
området. Nakkehusene, der ligger på den ene af de to krumodder, 
og Lodshuset på Albuens yderste spids synes at sejle på havets 
overfl ade. 

Diget langs kysten giver den besøgende mulighed for at komme 
op i højden og se ud over det fl ade landskab langs kysten og bag 
digerne. Stierne er centrale elementer i den oplevelsesmæssige 
udvikling og en fremtidig plan for området. Ture langs den centrale 
afvandingskanal kan være en ny og interessant indgang til lokal-
historien.

Bebyggelsen i området 
Sommerhusområdet, som ligger op til det planlagte ferieområde er 
forholdsvis nyt og næsten helt udbygget. Både bebyggelse og ud-
stykning er meget traditionel, med træhuse, lige veje og ensartede 
grunde. Der er ingen særlige fællesfaciliteter for sommerhusområ-
det. Ved sommerhusområdet ligger Albuen Camping som foruden 
teltpladser også har et område til feriehytter. Der er udlagt et 
større fællesareal til leg og boldspil i tilknytning til campingpladsen. 
Pladsen deles op af levende hegn. Langs pladsens vestlige skel 
afgrænses pladsen af et beskyttet dige med en blandet beplant-
ning. 

Planmæssige bindinger
Området er omfattet af en række planmæssige bindinger. Kyst-
nærhedszonen dækker hele området, og hele kyststrækningen 
nord for Ydøvej og langs sydkysten ligger inden for strandbeskyt-
telseslinien. Mellem Ydøvej og kysten er området udpeget som 
strandeng. Den nordlige del, ind mod fjorden er endvidere udpeget 
som Ramsarområde (R23), habitatområde (H158) og fuglebeskyt-
telsesområde (F88).
Kanalen som ligger syd/øst for området er udpeget som beskyttet 
vandløb. I området ligger endvidere et nord-sydgående dige 
som afgrænsning mod campingpladsen. Dette dige er udpeget 
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som beskyttet dige. I området er der en gældende lokalplan for 
sommerhusområdet. Det nordforliggende område er i kommune-
planen udlagt som reservationsområde med mulighed for ferie- og 
fritidsudnyttelse på baggrund af en helhedsplan for områderne og 
omgivelserne.

A Albuen
B Strand
C Dige langs kyst og digesti
D Lodstårn
E Campingplads
F Sommerhusområde
G Gamle kystlinie
H Kanal
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Historien
I middelalderen var Albuen et vigtigt samlingspunkt for opankrede 
sejlskibe og det årlige sildemarked med boder og besøgende fra 
nær og fjern. Erik af Pommern holdt fl ere gange retterting på Al-
buen og i dag kan de lave volde der omkransede boderne på silde-
markederne endnu ses fra luften. Albueboerne levede fortrinsvis af 
fi skeri og lodseri, og lodsarbejdet fortsatte gennem hundreder af år 
indtil lodstårnet blev fl yttet til fastlandet i 1959. 

I 1800-tallet blev en række mindre diger etableret i Nakskov 
Fjord, og langs den sydlige kyst i Rødby Fjord. Efterhånden blev 
småøerne i det sydøstlige hjørne af Nakskov Fjord en del af fast-
landet, og den dag i dag omtales området som ”Det forsvundne 
ørige”. Oplysningstavler på cykelruterne på digerne informerer 
blandt andet om øriget og dets beboere.

Om natten den 13. november 1872 gennembrød voldsomme 
vandmasser digerne på Lolland og Falster. Havet steg til 3,5 meter 
over dagligt vande. Nattens mørke betød, at mange beboere først 
opdagede katastrofen, da det var for sent. 80 personer og et stort 
antal dyr druknede under denne stormfl od. Som konsekvens gik 
staten til hjælp, de mindre diger blev genopbygget, nye pumpe-
stationer anlagt, og det sydlige hoveddige ”Stormfl odsdiget” blev 
etableret som værn mod havet. 

Herefter gik det stærkt, drænkanaler blev anlagt og nye pumpes-
tationer opført. Lavvandede områder blev indvundet og baglandet 
områdeopdeltes af såkaldte kassediger. Disse inde diger sikrer, at 
hele den gamle havbund ikke kan oversvømmes på én gang, hvis 
kystdigerne skulle blive gennembrudt. De gamle pumpestationer 
er, foruden deres vedvarende livsvigtige funktion, kulturhistoriske 
mindesmærker over en driftig tid, hvor mennesket underlagde 
sig naturen med stærk vilje og teknisk snilde. Den gamle die-
selpumpe, der endnu er i drift ved Store Riddersborg, er et fornemt 
eksempel på de kraftige maskiner, der blev bygget lokalt på 
Holeby maskinfabrik i 1930’erne.

Vandet som udfordring og ressource
Store områder på Lollands sydlige del ligger som Bogø inddæmn-
ing lavere end havets overfl ade, og omkring halvdelen af kommu-
nens areal afvander til sådanne områder. Diger og kraftige pumper 
muliggør afvanding og dyrkning af de tidligere vanddækkede 
områder og sikrer øen mod oversvømmelse. Samtidig er øen truet 
af vandmangel, da tilgængeligheden af grundvand er utilstræk-
kelig. Vand bør derfor betragtes som en værdifuld ressource, der i 
videst muligt omfang bør udnyttes. 

I stedet for at afl ede overfl adevand til kanaler og energikrævende 
pumpestationer, bør det overvejes at sikre størst mulig lokal 

håndtering af overfl adevandet. Dette kan f.eks. ske gennem 
etablering af åbne søer og damme samt grønne tage, der øger 
fordampning, tilbageholder og behandler vandet. Lokal genanven-
delse af regnvand til toiletskyl og vask m.v. bør overvejes indført i 
områder med begrænsede drikkevandsressourcer. Vand opsamlet 
i nye søer kan anvendes til vanding af landbrugsjorde, og øge 
grundvandsdannelsen gennem nedsivning, Traditionel nedsivning 
er dog ikke umiddelbart anvendelig på Lolland, grundet højtliggen-
de grundvandsspejl og meget tætte jorde.

Fauna og fl ora
Området fra Næsby strand til Albuen og videre til Langø er kendt 
for en række små unikke perler med hver deres rige liv af fugle, 
fi sk, padder og unikke planter. De kystnære søer, skovene, fjorden, 
strandengene og digerne har et rigt og varierende liv af fl ora og 
fauna, der ændrer sig over året, ikke mindst på grund af en række 
trækkende gæster.

Dyrelivet 
Nakskov Fjord er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, og 
der ses året rundt ved Albuen en række arter typiske for fl ade 
vådområder og strandenge. Af ynglende fugle er især klyder og 
terner interessante, da de udgør en væsentlig del af den danske 
bestand. Blandt trækfuglene kan nævnes de smukke sangsvaner 



7

og de tusindtallige gæs, der hvert år fouragerer i den sydlige del 
af fjorden, på vej til og fra sommerkvarterer mod det nordligste 
Europa og Sibirien. 

Fjorden har siden middelalderen været kendt for sin fi skerig-
domme, og der landes dagligt fi sk i f.eks. Langø havn. Torsk og 
rødspætter fanges i bundgarn på dybere vand i og udenfor fjorden, 
mens ål, ålekvabber og de velsmagende aborrer kan fanges i de 
kystnære områder. Trækkende fi sk som havørreder, hornfi sk og 
multer gæster også fjorden og Lollands sydkyster til stor glæde for 
lystfi skere.

Flere relativt sjældne padder lever i bedste velgående i små ferske 
søer, vandhuller og brakke strandsøer på Albuen, i nærheden af 
Albuen camping og ved Høkke sø ved Næsby strand. Fløjtetudsen 
(eller den grønbrogede tudse) elsker de varme strandenge uden 
for kraftig bevoksning og kan tåle en del salt, den og andre spæn-
dende arter kan opleves langs kysten og fjorden. 

Planterne
På diger og strandenge fi ndes en lang række græsser, som f.eks. 
marehalm, der sammen med strandmalurt og strandkål giver 
de karakteristiske lyse og pastelagtige strandfarver. Om foråret 
dominerer farven lilla fra millioner af blomstrende engelskgræs. 

På Albuen kaldes engelskgræs for  “brødblomst”, da man siger 
blomsterne dufter som nybagt brød. 

Langt hovedparten af strandengens planter stortrives langs 
Lollands sydlige kyster. Mange af disse er desværre i fare for at 
forsvinde, hvis ikke strandengene plejes ved afgræsning. Vegeta-
tionen på diger og strandenge bør holdes ned nede ved hjælp af 
får, kvæg eller høslæt. 

Beboerne
Landsbyerne Langø, Vestenskov og Kappel er kendt for deres rige 
foreningsliv. Både for fastboende, sommerhusejere og de mange 
turister, der gæster campingpladser og sommerhusområder, 
er naturen områdets største attraktion. Langøs erhvervsfi skere 
skaber sammen med det lille driftige bådeværft en unik stemning 
omkring havnen 

At samspillet mellem naturen og kulturen spiller en stor rolle i om-
rådet ses blandt andet på de årlige fjorddage, der gennem årene 
har sat fokus på både fl ora og fauna og fjordens historie fra sten-
alderen gennem middelalderen til i dag. Fjorddagene er et vigtigt 
samlingspunkt, der sætter fokus på områdets unikke værdier. 

Lollands beboerne og politikeres fokus på miljø og klimaspørgsmål 
har sat sit tydelige præg på kommunens beboelser og erhvervsliv-
ets virke. Vestenskov er allerede sat på verdenskortet som brintby, 
Kappel er udpeget som internationalt vindmølle-testcenter. Et 
tættere samspil mellem borgernes og samfundets behov for mere 
ren energi og en smuk og sammenhængende natur er til stadighed 
en udfordring som også nærværende projekt har fokus på.

Kortet viser et udsnit 
af den østlige del af 
Lolland.
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Et nyt ørige 
Et ørige opstår
Ideen i projektet går ud på at udnytte vandet til at skabe et nyt 
ferieområde, med afsæt i områdets specielle kulturhistorie og 
landskab. Med en nyfortolkning af “Det forsvundne ørige” ønsker 
vi at skabe et ferielandskab, hvor naturen bliver en aktiv del af 
ferieoplevelsen. Hvor læring, aktivitet, rekreation og naturoplev-
elser skaber synergi, med vandet som omdrejningspunkt. Samtidig 
er det vigtigt, at der gennem nye oplevelser og rekreative arealer 
skabes sammenhæng mellem det nye ferieområde og det eksister-
ende sommerhusområde og campingpladsen, så alle i området 
oplever, at området får et løft og nye attraktioner.

Vandet spiller en central rolle i udformningen af området. Med van-
det skabes forskellige ”vandskaber”, som både visuelt og rekreativt 
byder på nye oplevelser og måder at holde ferie på. Imellem disse 
vandskaber etableres 3 nye øer, med hver deres identitet. Den 
centrale af disse øer er tiltænkt et vandrerhjem, en naturskole og 
feriekolonier. De to andre øer vil rumme nye feriehusbebyggelser 
med bæredygtige feriehuse.

Beliggenheden nær hav og fjord er karaktergivende for området. 
Vandet fi ndes både uden- og indenfor i selve området, og der er 
gode muligheder for at udnytte vandets nærhed kreativt til at styrke 
miljø, natur, klima og de rekreative værdier synergisk.

Ved Albuens landfæste kan der med vandet som element skabes 
en lokalitet for en række friluftsaktiviteter. Her fi ndes gode bade-
muligheder, og stedet danner et naturligt centrum for beboere 
og besøgende, der går eller cykler på digerne. Den storslåede 
horisont og de åbne vidder er et fantastisk fundament for udvikling 
af dette. 

Ved Ydøvejs forlængelse mod vest placeres parkeringsplads og 
en slæbe-rampe over diget. I tilknytning hertil en mindre træbro, så 
der skabes ideelle faciliteter for surfere, småbåde og joller. 

Lodstårnet foreslås udnyttet ved at udvide den eksisterende 
balkon, så denne omkranser tårnet hele vejen rundt. Herved kan 
tårnet tjene som kombineret udkigspunkt og fugletårn for offent-
ligheden i det omfang det ikke generer lodsdriften. Fra tårnet vil 
der være udsyn over Ydø og de nye vand- og naturområder. Med 
kikkert vil det være muligt at følge Fehmern bro byggeriet, og have 
kig til Albuen, Nakskov og Langeland. 

Kortet på side 8 viser “Det forsvundne ørige”. 

Skitsen på side 9 viser, hvordan et nyt ørige kan 
opstå, omgivet af forskellige “vandskaber”. Syd 
for området plantes en ny skov, og der etableres 
nye stiforbindelser, der kobles til digestien langs 
kysten. 
Mellem de nye øer og det eksisterende som-
merhusområde/campingpladsen anlægges en ny 
attraktiv blomstereng med aktivitetsmuligheder for 
hele området.  

1 Nyt søområde

2 Vådområde med rørskov

3 Blomstereng

4 Paddesø

5 Andre tiltag
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Bebyggelsen
Den fremtidige bebyggelse placeres på tre nye øer, der er ud-
formet med en skråning ned mod en indre grønning, bestående af 
enge og græsklædte arealer. Ved at hæve bebyggelsen sikres det, 
at afl edning af regnvand kan ske over terræn, samt at spildevan-
det kan ledes væk ved gravitation. Den hævede bebyggelse sikres 
herved også mod oversvømmelse i tilfælde af ekstremregn. 

I lavningen midt på øen samles overfl adevand i en lille paddesø, 
der fungerer som et centrum med vand og natur for hele den 
omliggende bebyggelse. Alle bebyggelser er placeret, så der er 
forbindelse og udsyn over enten den indre grønning, paddesøen, 
den åbne blomstereng, der forbinder de tre øer eller det nye søom-
råde som tegner den gamle kystlinie nord for beboelsesøerne. På 
den måde sikres det, at hver grund får udsyn til vand, bliver unik 
og at grundværdien derigennem øges i forhold til traditionelle som-
merhusgrunde. 

Adgang til øerne sker ved en ny grusvej langs Ydø´s oprindelige 
kystlinie. På hver ø fordeles trafi kken ad en lille grusvej. Der 

etableres ikke vejafvandingsanlæg, da områdets terræn formes 
således, at afl øb kan ske over terræn til områdets vådområder og 
søer.

Bæredygtig ferieby
Et af succeskriterierne for videreudviklingen af Ydø og Bogø Ind-
dæmning som ferieby og rekreativt område, er at området klima-
sikres. I praksis betyder det, at bygninger og installationer sikres 
mod nedbør og oversvømmelser, og at områdets erhverv, natur og 
rekreative aktiviteter tilpasses klimaændringer. Det betyder også, 
at området gøres klima-neutralt, så udledningen af drivhusgasser 
fra energiforbrug og udnyttelse af det åbne land reduceres til nul. 

Påvirkningen med drivhusgasser reduceres ved at rejse nye 
skovarealer, skabe vådområder på tidligere landbrugsarealer, og 
reducere energiforbruget i bebyggelsen. Solfangere på tage og på 
åben mark bag ved skovene vil blandt andet medvirke til en CO2-
neutral bebyggelse. Områdets huse anlægges med græstage, 
herved øges fordampningen fra områdets tagfl ader med op til 

40%. Ligeledes reduceres overfl adeafstrømningen ved at øge de 
ubefæstede arealer mest muligt ved etablering af grusveje, siveg-
røfter og græsarmeringsbefæstede holdepladser.

Ferieby som klima- og natureksperimentarium 
Områdets unikke natur og nærheden til hav og fjord, gør bebyg-
gelsen særligt attraktiv for naturelskere og naturturister på cykel- 
eller vandretur gennem det Lollandske ørige. Det nye område (de 
tre øer) vil skabe rammer for netop dem, der gerne vil bo i pagt 
med naturen, med udsigt til søer, vådområder, fjorden, havet og 
den uendelige horisont, der omgiver Lolland. 

Fællesarealer, naturskolen, boliger og øvrige publikumsfaciliteter 
anlægges, så de alle har direkte adgang til naturen i form af søer 
eller enge. 
Det oplevelsesorienterede miljø og mulighederne for fysiske 
aktiviteter til vands og til lands vil have prioritet. Feriebyen vil være 
en slags ”frilufts-Lalandia” for naturelskere, der gerne vil leve i pagt 
med naturen og mærke årstidens rytmer. Der vil være adgang til 

Snit gennem øer, søer og bebyggelse.
Til venstre ses den eksisterende sommerhusbebyggelse.
De 3 nye øer hæves over omgivende terræn. I midten af øerne 
etableres en fælles indre grønning med en paddesø.

eksisterende sommerhusområde blomstereng feriehus mod blomstereng feriehus mod paddesø indre fælles grønning og paddesøvejgrøftvej
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kano- og kajaksejlads, fuglekiggertårne ved de nye søer, vandre-
ture og motionsløb, naturlejrplads, samt ”opdagelsesekspedition-
er”, boldspil, og sikre naturlegepladser for de mindre.
Naturskole og lejrskole er placeret med direkte adgang til adskillige 
friluftsaktiviteter ved eller på vandet med kanoer eller robåde og 
med adgang til små øer med tovbaner, bålpladser og shelters til 
overnatning i det fri. 

På området indrettes en naturskole, hvor besøgende fra lejrskolen, 
samt beboere i feriehuse og på omkringliggende bebyggelser og 
landbrug kan indgå i miljø-, klima- og energiforsøg, samt demon-
strationsprogrammer omkring vandmiljø, klimasikring og klima-
forebyggende aktiviteter, der har til formål at gøre området både 
energi- og klimamæssigt bæredygtigt.  

feriehus mod indre grønning og paddesø feriehus mod nyt søområdevej nyt søområde Ydøs oprindelige kystlinie
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Ændringer i klimaet
De vigtigste effekter af klimaets ændringer i Danmark inden for 
dette århundrede forventes at blive ændringer i nedbør, vind og 
vandstand. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI forudser op 
til 40% mere nedbør, mere regn i vinterhalvåret og mere tørke i 
sommerhalvåret, samt fl ere tilfælde af ekstremregn, hvor der f.eks. 
inden for et døgn falder regn svarende til en måneds gennemsnit. 
Vinden vil tiltage fra vest og der vil komme fl ere storme. Vandstan-
den i havet vil stige op mod 1,0 m på vestvendte kyster. 

Kystdirektoratet har beregnet, at stormfl oder, som i dag er en 100-
års hændelse, vil forekomme med 5 til 15 års mellemrum ved en 
0,5 meters vandstandsstigning. Det betyder, at digernes beskyt-
tende virkning forringes, hvis de ikke gøres højere.

I forhold til Lollands syd- og vestvendte kyster, vil DMI’s forudsi-
gelser betyde større behov for kystbeskyttelse, sikring af tekniske 
anlæg og bygninger, opmagasinering af vand, udvikling af 
bæredygtige vandressourcer og en oversvømmelsesforvaltning, 
der sikrer kultur- og naturværdier i området. 

Klimasikring
Som udgangspunkt bør de ydre diger mod havet i sydvest og fjor-
den i vest sikres med yderligere en 1 meter i højden. Materialet til 
digernes forstærkning kan hentes bag digerne, og udgravningerne 
anvendes som reservoirs for opsamling af overfl adevand, der 
kan genbruges til vanding af afgrøder. Dette vil kunne afl aste den 
nuværende anvendelse af Lollands sparsomme drikkevandsres-
sourcer. 

En række nye øer i kote 2-3 (”Det nye ørige”) anlægges nord for 
den nuværende bebyggelse. Materialet til opbygning af øerne 
udgraves fra markerne mod øst, nord og vest, hvorved der dannes 
et nyt  søområde med varierende dybde. Vanddybden i søerne 
reguleres ved opstemninger i vandets vej mod afvandingskanalen 
længst mod øst.

Klimatilpasning
Nedbør og vandafl edning
Nedbør på grønne arealer, grusveje og tagfl ader afl edes over ter-
ræn til vådområder og søerne i landskabet. Grønne tage med veg-
etation på hustage forøger fordampning af regn og binder desuden 
CO2. Der falder ca. 600 mm nedbør på Lolland om året. Dog er 
fordampningen betydelig, så der regnes kun med en nettonedbør 
på 150 mm på Vestlolland. 20.000 m2 tagareal med bevoksning vil 
afl ede mindre end 2000 m3 vand om året. 

Separat kloakering
Etablering af de forhøjede beboelsesøer sikrer, at spildevand kan 
håndteres sikkert ved afl edning gennem gravitationsledninger. 
Eventuelt kan det overvejes at separere spildevand således at gråt 
spildevand (køkken, bad og vask) behandles lokalt med henblik på 
genanvendelse eller afl øb til kanalsystemet. 

Lokal rensning i f.eks rodzoneanlæg anbefales af økonomiske 
årsager ikke. Spildevandet bør i stedet ledes via tætte ledninger 
til en pumpestation og derfra videre til rensningsanlæg. Lolland 
kommune planlægger et nyt anlæg med en kapacitet på 20.000 
personer, der skal behandle spildevand i oplandet fra den tidligere 
Rudbjerg Kommune. Den eksisterende mekanisk/biologiske 
spildevandsrensning  gennem rodzoneanlæg sløjfes. Udledning 
fra området inklusive campingpladsen forventes i højsæsonen at 
maksimalt at svare til 2-3.000 personer. 

Lav, tæt og energibesparende bebyggelse
Bebyggelse og permanente installationer vil være udsat for øget 
vind og nedbør, især i vinterperioder, og især på de nye øer, der 
anlægges højere end den nuværende sommerhusbebyggelse. Be-
byggelsen anlægges med valgfrihed indenfor  f.eks. 5 forskellige 
typehuse i en tæt-lav bebyggelse.  Alle huse opføres i klimavenlige 
materialer. 

En klimasikret ferieby 
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Energiforbruget reduceres så meget som muligt ved hjælp af 
blandt andet isolering, sydvendte vinduer, varmepumper og 
solvarmeanlæg. Tæt og lav vegetation mod sydvest, vest og nord-
vest vil forøge vindafskærmningen. De grønne tage vil sikre køling 
af husene i de varmeste sommerdage

Forventet energiforbrug pr. feriehus er 50 kWh pr. m2 pr. år ved 
deltids-udnyttelse (ikke udlejning). Med en bebyggelsesprocent på 
10% på de nye øer vil der kunne etableres ca. 20.000 m2 boliger, 
der vil få et samlet energiforbrug på 1000 MWh pr. år. 

Klimaændrings forebyggelse
Vådområder og søer
Etablering af ca. 25 ha rørskov og fritliggende søer i områder syd-
vest, vest og nordvest for de nye øer vil medføre en række fordele 
i forhold til klimaet. Etablering af vådområder på tidligere landbrug-
sarealer og på sandede jorde, vil medføre et reduceret  udslip af 
drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer til vandløbene. 
Effekten anslås til en reduktion på 100 t CO2- ækvivalenter pr. år 
og ca. 2 t kvælstof og 250 kg fosfor pr. år.

Den øgede nedbør og vandstandsstigninger, herunder også 
grundvandsstigninger, vil fl ere steder kræve arealer, der perma-
nent kan udlægges til vådområder med opsparingskapacitet under 
ekstremregn. Afvandingsoplandet til Ydø er dog forholdsvis lille, og 
behovet for sæsonafhængige reservoirs til overfl adevand vil derfor 
være småt. Etablering af vådområder vil, hvis disse indrettes 
med hensyntagen til naturen, medføre en forøgelse af fl ora- og 
faunadiversiteten i området, der kan medvirke til en opfyldelse af 
kommunens vand- og naturplaner. 

Skovrejsning
Der påregnes skovrejsning af 6 ha blandet løvskov sydøst for den 
nye og nuværende bebyggelse. Effekten på klimaet er en binding 
af CO2 på ca.80 t CO2-ækvivalenter pr. år ved fuld vækst.

Energianlæg
Opvarmning af bebyggelsen vil være primært ved decentrale luft til 
luft varmepumper med en COP 5 og små solvarmeanlæg på 5 m2 
pr. hus, i alt 1.000 m2. Varmeproduktion svarer til ca. 500 kWh pr. 
m2 , i alt 500 MWh. Solvarmeanlæggene vil generelt kunne dække 
behovet for opvarmning af brugsvand i sommersæsonen.

På grund af den relativt ringe varmeudnyttelsesgrad og høje 
partikelforurening, etableres der ikke brændeovne i feriehusbebyg-
gelsen. 

Der anlægges 2 ha solcelleanlæg på marken syd-øst for den nye 
skovrejsning. Anlægget dimensioneres til at producere 2000 MWh 
pr. år tilsluttet elnettet, svarende til elforbruget i både den gamle og 
nye bebyggelse. 

Cykelstier
Cykel og gangstier vil være centralt placeret i hele bebyggelsen, 
og forbundet til stisystemer på de store diger mod vest og sydvest. 
Etablering og vedligeholdelse af cykelstier til Nakskov vil medføre 
en mulig reduktion af biltransporten til fordel for cykeltransport, 
særligt i sommerperioderne. 

Reduktion i klimapåvirkningen
Den største effekt på klimaet vil ske ved etablering af solceller, der 

erstatter elforbrug produceret på fossile brændsler. Produktionen 
på 2000 MWh vil svare til ca. 1000 tons CO2 fra et kulfyret kraft-
værk. Varmeproduktionen via solvarme vil hovedsageligt erstatte  
elforbrugende varmtvandsbeholdere, svarende til ca. 200 MWh. 
Ved omlægning til solvarme spares ca. 100 tons CO2 pr. år.
Ved omlægning af 25 ha landbrugsjord til vådområder reduceres 
drivhusgasudslippet med ca. 100 tons CO2-ækvivalenter pr. år. 

Skovrejsningen, levende hegn og etablering af naturarealer bindes 
ca. 100 tons CO2 pr. år.  

CO2-reduktionspotentialet ved omlægning fra biler til cyklisme 
antages at være meget lille i det samlede feriehusområde: 500 
beboere (2 pr. bil) x 100 dage om året x 30 km (retur til Nakskov):  
35.000 km x 0,2 kg CO2 pr. kilometer: 14 tons CO2 pr. år.

Ny adgangsbro

Ny vej
Ydø
kote 2m

Nyt søområde
kote -1,5-2,5m

Ny ø
kote 2-3m

Ny paddesø

Nye feriehuse

Nyt dige

Genåbnet kanal

Eksisterende
sommerhuse Nakskov Fjord

Eksisterende dige

Anvendelse af vedvarende energikilder, etablering af våd-
områder og plantning af skov vil spare klimaet for minimum 
1.300 tons CO2 årligt. 
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Overfl adevand som nyt 
søområde langs den 
gamle kystlinie

”Tænk, her lå Ydø i gamle dage”. Ved kanten af den oprindelige kystlinie 
står fl ere turister og kigger på informationstavlerne og lytter til historien 
om det gamle ørige via deres mobiltelefoner. Den eksisterende grusvej 
er rykket ca. 100 m nordpå og der er gravet en ny paddesø langs Ydøs 
oprindelige kystlinie.  

Det tidligere ørige er blevet tydeliggjort og er nu en del af områdets iden-
titet. Jorden fra det nye søområde er brugt til at danne tre nye øer med. 
På den måde er den oprindelige Ydø og den nye ferieby blevet samlet om 
en ny fælles vandfl ade, hvor der er plads til leg og rekreative oplevelser. 

Midt i vandet ligger ”Øde ø’’. Den er tilknyttet naturskolen. Her er der 
plads til shelters og til primitiv overnatning. Der ligger også en anden ø. 
Det er en skatteø, hvor børn og barnlige sjæle via en tømmerfl åde kan 
trække sig over og gå på opdagelse. Langs søen er der trædesten, og 
de feriehuse, som ligger ud til søen kan have en lille træbro med en kano 
liggende.

NATURINDHOLD

Flora

Fauna

REKREATIV VÆRDI

Som naturoplevelse

Som lege/oplevelsesområde

Som indlæring

ØKONOMI

Anlæg 

Drift

KLIMATILPASNING

Regnvand

Spildevand

Energi

CO2 aftryk

HVAD SKAL DER TIL?
I dag  

+

Mellem Ydøs oprindelige kyststrækning og de nye 
beboelsesøer skabes et søområde med en dybde 
på op til 2m.  Bredzonen udformes med henblik på 
sikkerhed for områdets besøgende. Søområdets 
vandfl ade kan tåle at være aktiv og kan besejles i 
kajak eller kano. Her er mulighed for at fi ske efter 
gedde, aborre og skaller, soppe eller lege i vand-
kanten. Søen udformes med henblik på at sikre en 
synlig vandfl ade uden betydende tagrørsvækst. 
Søen skal udgraves, jorden herfra anvendes til 
bygning af de nye øer. 1

Collagen viser, hvordan det nye søområde kan se ud med en “skatteø” i midten og en aktiv 
vandfl ade. Længst væk skimtes markerne og Ydøs genskabte kystlinie.

BÆREDYGTIGHED
Genanvendelse og opsparing af vand reducerer 
mængden af vand, der pumpes til Nakskov Fjord. 
Dette nedsætter områdets energiforbrug og reducerer 
belastningen på vandmiljøet. Økonomien for områdets 
etablering og drift vil naturligt nok være dyrere end i 
dag, hvor arealerne anvendes til landbrugsdrift, men 
de udgifterne vil kunne opvejes af øget omsætning i 
lokalsamfundet fra boligsalg og besøgende.

Det nye søområde udformes med fokus på de kom-
mende klimaforandringer. Søernes vandspejl tillades 
at variere med op til en halv meter. Herved sikres 
mod oversvømmelser nedstrøms søerne og det 
opsparede vand kan gennem forsommeren genanv-
endes til markvanding samt områdets arealer. Vandet 
vil desuden kunne ledes gennem en forfi ltrering til en 
underjordisk reservoir med henblik på genanvendelse 
til toiletskyl og tøjvask. 

-
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”Shhh, der er en hejre. Kom lad os gå hen til udkigshytten så vi 
kan se den rigtigt”.  Forældre og børn lister gennem rørskoven og 
iagttager det spændende fulgeliv. Det lavtliggende areal vest for 
campingpladsen er udvidet, så naturområdet har fået en stor og 
åben vandfl ade, der afgrænses af en tæt tagrørsbræmme langs 
bredderne. Vådområdet er blevet et yndet sted for rastende og 
ynglende svømme- og vadefugle.

Gennem rørskoven er bygget et sti-net på træbroer, så man kan 
opleve fuglelivet, uden at forstyrre. I tilknytning til træbroerne 
etableres små udkigshytter, hvor man kan se ud over vådområdet. 
I hytterne er opsat plancher som viser, hvilke fugle der lever i om-
rådet. Fra diget mod nordvest fi ndes kikkerter, så man kan følge 
fuglene helt tæt på uden at forstyrre. 

Dette er primært fuglenes vand. Derfor er det ikke tilladt at sejle 
i området, fi ske eller bruge vandet aktivt. Oplevelserne får man 
ved at komme tæt på fuglene og bevæge sig skiftevis mellem tæt 
rørskov og de åbne vandfl ader.

Nyt vådområde med rørskov 
HVAD SKAL DER TIL?
Området mellem diget og campingpladsen foreslås 
udlagt til vådområde, hvor de eksisterede bassiner 
bibeholdes. Området indrettes med varierende vand-
dybde så der opstår en mosaik af åbent vand, rør-
skovssump og våde enge. Vådområdet kan opleves 
fra træbroer, oplevelsespunkter og en skjult hytte på 
pæle, hvor man kan komme helt tæt på dyrelivet. 

Collagen viser, hvordan området mellem campingpladsen og diget kan omdannes til et nyt 
“stilleområde” med rørskov og gangbroer. Her er det fuglelivet, der er den store attraktion.

NATURINDHOLD

Flora

Fauna

REKREATIV VÆRDI

Som naturoplevelse

Som lege/oplevelsesområde

Som indlæring

ØKONOMI

Anlæg 

Drift

KLIMATILPASNING

Regnvand

Spildevand

Energi

CO2 aftryk

- I dag  

+

BÆREDYGTIGHED
Vådområdet er placeret øverst i vandsystemet, og 
vil derfor ikke være påvirket særligt af næringsstof-
fer fra f.eks. landbrugets dyrkning. Vandkvaliteten vil 
være god, og vådområdet vil have gode betingelser 
for en række rentvandskrævende planter, insekter og 
fi skearter, der ikke vil kunne fi nde egnede levebetin-
gelser længere nedstrøms. 

Den høje artsdiversitet vil kunne tiltrække et vari-
eret fugleliv, der vil have gode ynglemuligheder, da 
adgangen til området vi være periodevis begrænset. 
Vådområdet kan fungere som demonstrationsom-
råde for besøgende, der ved selvsyn kan opleve det 
varierende dyre- og planteliv, der fi ndes i og ved en 
brakvandsfjord. 

Området vil også fungere som del af en fauna-korridor 
for spredning af insekter, padder, fi sk og fugle. 
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”Skal vi ikke spille rundbold?” De 10 børn på engen kommer både 
fra campingpladsen, de nye feriehuse og fra vandrerhjemmet. De 
tre nye øer, campingpladsen og det eksisterende sommerhus-
område er nemlig samlet om et nyt fælles rekreativt areal, der 
kan benyttes af alle. På den måde bliver det nye ferieområde en 
del af det eksisterende sommerhus/camping-område, og disse to 
områder får tilført nye rekreative oplevelser. 

Området udformes som en blomstereng, der græsses og plejes 
af får. Imellem foldene slås græsset, så der opstår fodboldbaner, 
beach-volleyball-baner og små lunde, som med tiden vil rumme 
både klatretræer og huler. Det er også her på engen, man fi nder 
den store fælles bålplads.

Engen har foruden sin rekreative funktion også den egenskab, 
at den fungerer som bufferzone i forbindelse med ekstremregn. 
Regnvand fra feriehusområdet og de nye øer kan stige op og 
oversvømme engene i vinterhalvåret. Området er indrettet så det 
kan tåle at stå under vand i kortere perioder. Om vinteren kan 
engen fungere som en sikker skøjtebane. 

Bufferzone med får og 
udendørs aktviteter NATURINDHOLD

Flora

Fauna

REKREATIV VÆRDI

Som naturoplevelse

Som lege/oplevelsesområde

Som indlæring

ØKONOMI

Anlæg 

Drift

KLIMATILPASNING

Regnvand

Spildevand

Energi

CO2 aftryk

Områderne mellem beboelsesøerne anlægges i et 
niveau, så de fremstår som blomsterenge, boldba-
ner og grønne frirum for aktiviteter på øerne. Ved 
kraftige regnskyl kan arealerne tillades oversvøm-
met, hvorved der sikres et betydeligt opsparingsvol-
umen. Engene fungerer desuden som næringsstof-
fi ltre, hvor både kvælstof og fosfor kan tilbageholdes 
og omsættes. Engarealerne plejes ved ekstensiv 
afgræsning af får, boldbaner plejes over sommer-
halvåret ved mere hyppig slåning og efterfølgende 
kompostering. Nord/øst for det eksisterende som-
merhusområde fritlægges det rørlagte vandløb for 
at bevare den nuværende afvandingstilstand for det 
eksisterende sommerhusområde, og der opbygges 
en terrænhævning langs vandløbet, der hindrer 
vandindtrængning fra engen til sommerhusene.

Mellem det eksisterende sommerhusområde og de nye øer etableres en blomstereng hvor der 
græsser får. Imellem det høje græs slås baner til boldspil m.v.

- I dag  

+
HVAD SKAL DER TIL?

BÆREDYGTIGHED
Engarealerne vil sammen med det åbne areal nord-
vest for campingpladsen danne en faunakorridor 
mellem det nye søområde og kysten. Den ekstensive 
drift af området vil sikre en god diversitet i plantevæk-
sten. Samtidig vil engene kunne fungere som levested 
for områdets mange padder. Gennem vinterover-
svømmelser forbedres vandkvaliteten i søerne og 
belastningen af afl øbskanaler og pumpestationen 
reduceres. Over sommerhalvåret vil en betydelig del 
af overfl adevandet i engene fordampe i stedet for 
at blive udledt til kanalsystemerne. Både natur- og 
klimahensyn kan herved tilgodeses.
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”Kom og se, jeg har fundet en frø”. Børnene samles om den lille 
paddesø, midt på øen. De bor på en af feriekolonierne, der ligger 
på øen. Her ligger også et vandrerhjem og en fantastisk natur-
skole, som har udstilling og undervisningslokaler lige ud mod den 
indre grønning, hvor paddesøen ligger. 

På naturskolen kan man lære om Lollands natur, kulturhistorie og 
energi, og stedet anvendes af de nærliggende skoler som et yndet 
udfl ugtsmål som en integreret del af undervisningen. Det er på 
den indre grønning mellem beboelsen, at man samles. Her fi ndes 
bålpladser og små mødesteder forbundet af stier og træbroer, 
der løber gennem terrænet. Og så er der selvfølgelig den lille 
paddesø, hvor man kan fi ske, hoppe på trædesten og fi nde små 
insekter, man kan studere på naturskolen.

I tilknytning til naturskolen ligger også to små øer i det nye søom-
råde. På den ene kan man overnatte i det fri eller i de opstillede 
shelters. Den anden ø kalder børnene for ”Skatteøen”. Til denne 
ø er der kun tørskoet adgang ved hjælp af en tovbane og en tøm-
merfl åde. Vanddybden omkring øen er dog begrænset af hensyn til 
sikkerheden for de besøgende.

Hver ø sin sø
NATURINDHOLD

Flora

Fauna

REKREATIV VÆRDI

Som naturoplevelse

Som lege/oplevelsesområde

Som indlæring

ØKONOMI

Anlæg 

Drift

KLIMATILPASNING

Regnvand

Spildevand

Energi

CO2 aftryk

I centrum af beboelsesøerne etableres paddesøer 
med varierende vandspejl. Søerne vil være vandfyldte 
i vinterhalvåret, over sommeren vil de tørre helt eller 
delvist ud. Sådanne dynamiske småsøer er ideelle 
levesteder for padder og insekter, og her vil børn sik-
kert kunne udforske det våde element.

Paddesøerne plejes gennem høslæt langs bredderne 
og periodevis oprensning ca. hvert 10. år. Plantema-
teriale komposteres ved naturskolen, og det kompos-
terede materiale udbringes lokalt til jordforbedring i 
bede og på plænearealerne.

Collagen viser den indre grønning og paddesø på de nye øer. Her er det øen med naturskolen 
der er vist. 

- I dag  

+

HVAD SKAL DER TIL?

BÆREDYGTIGHED
De små isolerede søer kan fungere som yngle- og 
levested for de mange fredede frøer og tudser. Hvis 
paddesøerne næsten udtørrer i de varmeste som-
mermåneder vil de ikke kunne rumme en vedvarende 
fi skebestand, der ellers vil kunne true paddernes 
formeringsmuligheder. 

Vandkvaliteten vil være høj, da paddesøerne kun 
modtager indsivende grundvand eller regnvand, der 
tilledes fra de omkringliggende grønne arealer, hvor 
det ikke er tilladt at gødske eller sprøjte mod ukrudt. 
Den høje fordampning fra paddesøerne vil reducere 
udledning af vand til Nakskov Fjord og betyde mindre 
besparelse i energiforbruget.

Ved vandoverskud i paddesøerne afl edes vandet via 
en terrænsænkning over engene til det nye søom-
råde. Det sikres, at paddesøernes vandspejl altid er 
en smule højere end i søområdet.
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5
Landskabet omkring det nye ferieområde rummer mange spæn-
dende muligheder for at øge den rekreative værdi i området. Et nyt 
sammenhængende stinet med forbindelse til digestien kan etable-
res. På en strækning af stien, langs det nye vandområde kan der 
f.eks. etableres en forhindringsbane til motionsløb med forskellige 
øvelser på de grønne arealer, skråningerne, trædestensløb over 
vandet, m.v. 

Langs digestien fi ndes en række uudnyttede muligheder, som ved 
en samlet planlægning og fornyelse kan blive attraktive for besø-
gende. F.eks. kan det moderne lodstårn udvides til også at være 
fuglekiggetårn, hvis det suppleres med en udkigsplatform mod 
landsiden. På diget og langs stien kan der etableres små bastioner 
med informationstavler, der fortæller om områdets historie eller 
som rummer en aktivitet. Langø kan udvikles til et endnu mere 
attraktivt havneområde, og den gamle pumpestation ved Store 
Riddersborg kan åbnes for besøg.

På stranden mod syd bygges en minimarina med en let træbro, 
der kan anvendes af småjoller og windsurfere. Broen skal kunne 
fjernes i vinterhalvåret, hvor bølger og vejrlig vil udgøre en vold-
som påvirkning af et fast anlæg.

Andre nye oplevelser
NATURINDHOLD

Flora

Fauna

REKREATIV VÆRDI

Som naturoplevelse

Som lege/oplevelsesområde

Som indlæring

ØKONOMI

Anlæg 

Drift

KLIMATILPASNING

Regnvand

Spildevand

Energi

CO2 aftryk

- I dag  

+

Stinettet skal bindes sammen, så det kan fungere til 
vandring, motionsløb, cykelture og oplevelsesrute. 
Der bygges udsigtspunkter på højdepunkter på diget 
og i lodstårnet, og der opstilles informationstavler på 
området. Der bygges en forhindringsbane med rute 
omkring det nye søområde med spændende udfor-
dringer og øvelser. Desuden bør områdets muligheder 
beskrives og illustreres bredere gennem lokale medier 
og turistbrochurer.  

Minimarinaen begrænses til et mindre anlæg 
bestående af ramper til jollevognes passage af dige 
og strand, en aftagelig træbro, samt en mindre parker-
ings- og vendeplads. På diget etableres et rasteom-
råde med borde/bænkesæt. Aktiviteterne etableres 
med vilje et stykke væk fra det nye vådområde med 
rørskoven og fuglelivet, for at undgå unødige forstyr-
relser.

HVAD SKAL DER TIL?

BÆREDYGTIGHED
De nye oplevelseselementer er primært fokuseret 
mod at facilitere sommerens aktiviteter for de besøg-
ende gæster, samt at informere områdets brugere. 
Det er vigtigt at informationstavler fortæller om 
områdets rige natur, miljøtiltag, energi- og klimaneu-
tralitet og de elementer i området, der sikrer bæredyg-
tigheden. 

Sammenhængen med områdets rige historie fra 
lodstårnet til pumpestationerne er vigtige for både 
fastboende og de besøgende med større interesse i 
kultur end natur.

Billedet til højre viser Nakkehusene yderst på Albuen. Bagsiden viser udsigten fra digestien og 
ud over Albuen.
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