RØDBY OG RØDBYHAVN FORBINDELSER NU OG DA

‘Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder - Rødby og Rødby Havn, forbindelser mellem før og nu
November 2020
Dette prospekt er udarbejdet af borgerne i landsbyklyngen bestående af landsbyerne Rødby og Rødby
Havn i samarbejde med LAG Lolland-Falster og Region Sjælland og med konsulentbistand fra Rasmus Visby, www.visby.dk og UDE v. Linda Adelfest, www.ude.zone og ETN-arkitekter v. Sille Hedvig Wilhelm Clausen www.etn.dk.
Kortmaterialet i dette prospekt er hentet via Kortforsyningens WMS-tjeneste og via Danmarks Arealinformations WMS-tjeneste og indeholder dermed data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Kortene er
hentet løbende i perioden juni - oktober 2020.
Billederne i prospektet er delvist taget af lokale borgere, ETN-arkitekter og UDE IVS. Historiske tegninger på
forsiden er fra øavisen.dk. Billederne i beskrivelsen af stiforbindelser er delvist taget fra ETN’s arkiv og fra forskellige hjemmesider.
Projektet er finansieret af midler fra: Landdistrikspuljen og medfinasieret af Region Sjælland samt LAG,
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Lone Merkel (Facebook)

RESUMÉ

Erhvervogkultur.net

Borgerne i Rødby og Rødbyhavn har igennem de
seneste år, arbejdet på at udvikle de to byer. De
har i gang sat forskellige projekter og deltaget i
projekter, der har haft til formål, at få gejsten og
livet tilbage til de to byer, der engang var aktive
købstæder.
De ønsker, at skabe flere gode og sjove mødesteder, hvor leg, læring og hygge går hånd i hånd.
Plads til alle uanset alder og interesse. Forbindelser
mellem de to by og de omkringliggende mindre
landsbysamfund og ikke mindst at skabe forbindelse ud til kysten og ud i lokalområdet. Så naturen bliver tilgængelig.
Endvidere ønsker de at bygge videre på alle de
gode projekter, der på vej i forbindelse med byggeriet af Femern og Lolland Kommunes udviklingsplan for det Lollandske dige.

Borgerne er allerede godt i gang og har været
aktive i flere år for at finde frem til den samlede
vision, der kan løfte Rødby og omegn ind i det 21 århundrede, som et attraktivt bo– og leve– og
feriested.
Dette projekt er valgt på baggrund af tre kriterier
Personligt engagement (Den projektidé, Du
brænder mest for)
Størst mulighed for succes (Realiserbarhed)
Mest mulig gavn for flest mulige i forhold til
investeringen (Value for Money) .

Dette vil de gøre ved at få forbedret stiforbindelserne i området så der bliver flere rundture, samtidig vil de formidle den utrolig spændende historie
om inddæmningen og historien om hvordan Rødby gik fra at være en rig havne by, til en landsby.
De overordnede temaer er:
Kendskab til lokalområdet
Fri bevægelighed rundt i området
hygge og nærvær
Foto: bike-berlin-copenhagen.com
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LANDSBYERNES NATURLIGE FORTRÆFFELIGHEDER
Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder er et
forprojekt, hvor LAG-Lolland-Falster og Udvikling
Stevns er gået sammen med indbyggerne i 7
landsbyer, eksterne konsulenter og Region Sjælland om udvikling af koncepter og forslag til fysiske tiltag, der aktiverer naturområder og landskabet i og omkring landsbyer og landsbyklynger.
Mens de større byer vokser, har regionens landsbyer en masse andet at byde på. De har
naturskønne områder, ro, spændende rekreative
oplevelser og stærke lokalsamfund. Mange
danskere vælger derfor fortsat at bosætte sig i
landsbyerne, og dem, der bor i storbyerne, tilbringer mere og mere af deres fritid, ferier og weekender i de landsbyer og landområder, der har
attraktive naturoplevelser og levende lokalsamfund.
I Corona-tiden har Lolland oplevet en vækst i salg
af sommerhuse og flex-boliger i hele Kommunen.
En stigning i besøgende, der har søgt mod deres
fantastiske område, for at have mulighed for at
færdes udenfor uden at være sammen med tusindvis af andre.

Landsbyerne på Lolland, Falster og Sjælland skal
understøttes i at aktivere deres naturlige kvaliteter
og fortræffeligheder og gøre dem mere tilgængelige, så de tiltrækker nye tilflyttere og flere gæster fra hele Greater Copenhagen-geografien
samt udnytter potentialerne i den kommende Femern-forbindelse.
Gennem projektet kortlægges særlige kultur- og
naturværdier og potentialer i og omkring
landsbyerne. Dernæst udvikles koncepter, og skitser for fysiske tiltag, der kan binde landsbyen/
landsbyklyngerne tættere sammen med hinanden og ikke mindst med de naturskønne områder
samt skabe nye natur- og friluftsoplevelser.
En projektgruppe bestående af beboere fra de
området arbejder videre med projektet og søger
finansiering med assistance fra Region Sjælland.

N
Lystskoven

Skole

Pakhuset

Rødby
Kort: Kortforsyningen

N

Hovedgade

Badestrand
Færgehavn

Rødbyhavn Havn
Kort: Kortforsyningen
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Rødby

LANDSBYKLYNGEN

Rødby betragtes i dag som en Landsby. I Rødby findes skole, daginstitutioner, plejecenter og en bymidte med dagligvarebutikker samt caféer og enkelte
specialbutikker.

Rødby og Rødbyhavn ligger i Lolland Kommune.
Der bor omkring 3.700 indbygger tilsammen i de to
landsbyer.
Der er mange tusinde turister i området hvert år,
som hovedsageligt kører gennem området på vej
til eller fra færgen eller som bor i Lalandia og kun
kommer til Rødby eller Rødbyhavn for at handle lidt
dagligvarer.

Historisk set har Rødby engang været en Havneby
med alt hvad dertil hører, enkelte bygninger er stadig tilbage fx nogle gamle pakhuse og købmandsgården. Efter oversvømmelsen i 1872, besluttede
man at bygge et 63 km langt dige langs den sydlige
del af Lollands kyst, samtidig begyndte afvandingen
af Rødby Nor og Fjord og dermed sikre byen mod
fremtidige stormfloder.
Ved dette tiltag mistede byen sin status som havneby, der i mange år var med til at gøre byen fattig,
da erhvervene tilknyttet havnen måtte lukke.

Der er et stort potentiale i at få de mange turister i
området til at forlænge deres ophold samt skabe
faciliteter, der får besøgende til at komme igen eller måske endda bosætte sig i området.
I Rødbyhavn har der i mange år været en del arbejdspladser knyttet til industrien i havnen med
Bådværft og færgerne.
Med det kommende byggeri af Femern Tunnelen
og de medfølgende udviklingsprojekter, forventes
en større vækst i området.

I Rødby arbejdes der aktivt med at gøre byen attraktiv, der har været 2 sammenhængende projekter, de seneste år. Det første ”Bolværk”, der har
haft fokus på området ved Kultur– og Pakhuset. Det
andet ”Skrump sundt”, har haft fokus på at genskabe bylivet i Rødby, ved blandt andet at omdanne
de tomme butikslokaler til et langstrakt hotel
”Købsstadshotellet”.
Nordøst for Rødby ligger Lolland Falster Airport.

Rødbyhavn
For at få adgang til havet igen anlagde man Rødbyhavn Havn ved den nye kyst 5 km syd for Rødby i
1912. Med etableringen af jernbanen fra Nykøbing
kom der fornyet gang i den økonomiske vækst.
Rødbyhavn By er skabt i årene efter anlæggelsen
af havnen og jernbanen.

Beboerne i området er glade for at bo, hvor de bor
og sætter stor pris på naturen og de åbne vidder. I
sær tilflyttere til området savner kendskab til regler
om færdsel i naturen og viden om skjulte stier i området.
De ønsker fokus på gode og tidssvarende faciliteter
til dem selv og deres børn og unge mennesker, der
kan skabe liv i landsbyklyngen.

I Rødbyhavn er der i dag færgeforbindelsen til Puttgarden, Tog til Hamborg, ”badebyen” Lalandia
samt Bindernæs efterskole ligger lige vest for byen.
Byen byder på en bager, 3D-biograf, enkelte dagligvarebutikker og cafeer.

Mads Skjold Kaxe (Facebook)

Per Erik Svendsen (Facebook)

Linda Marianne Christiansen (Facebook)

Børn og unge i Rødbyhavn går i skole og daginstitution i Rødby.
Der er ikke mange grønne pletter i selve byen, men
byen er omkranset af marker og ligger helt ud til
kysten.

Torben Lorentzen (facebook)

I Rødbyhavn er der sket meget over de sidste år i
forbindelse med igangsættelsen af Femernprojektet.
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Lone Bille (Facebook)

Sefedin Asani (Facebook)
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PROCES
Arbejdet med Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder har været organiseret sådan, at der d. 20.
november 2019 blev afholdt en workshop i Rødby,
hvor deltagerne var inviteret bredt fra begge
landsbyer. Workshoppens formål var at få en masse
gode ideer på bordet, som en ekstern konsulent
efterfølgende kunne sammenfatte til én eller flere
ideskitser. Efter workshoppen var der mulighed for
at indsende yderligere ideer i ca. 14 dage. Konsulenten udarbejdede derefter en række skitser, baseret på de ideer, borgerne var kommet med.
På en ny workshop d. 29. januar 2020 i Rødby blev
skitserne præsenteret. De fremmødte borgere arbejdede videre med skitserne, diskuterede fordele
og ulemper ved de enkelte forslag, kombinerede
ideer på nye måder, kom med forslag til ændringer, og diskuterede hvordan de enkelte projektideer kunne bidrage til at opfylde visionerne for lokalområdet.
Endelig skulle dén endelige ide udvælges

Den endelig projektidé blev valgt ud fra følgende
kriterier
Personligt engagement (Den projektidé, Du
brænder mest for)
Størst mulighed for succes (Realiserbarhed)
Mest mulig gavn for flest mulige i forhold til
investringen (Value for Money)

PROJEKT-IDÉ

VISION

De vigtigste overordnede emner, som deltagerne
kom frem til var:

Vi ønsker, at få flere af alle gæsterne i området til
at blive lidt længere, til at opleve vores fantastiske
natur og kultur og historie ved at byde dem velkommen og tydeligt vise, hvad byerne her kan tilbyde.

At gøre ankomsten til Rødby mere hyggelig
og indbydende
At binde de grønne pletter i byen sammen
Skabe stiforbindelser i byen og ud i landområdet omkring Rødby Fjord

Der var stemme lighed mellem to projekter. Ét projekt, der skulle udarbejdes af de unge i Rødby og ét
omkring stier i området indeholdende historien om
stormfloden i 1872 set i relation til klimaforandringerne i dag.
Efter dialog med Lolland Kommune faldt valget på
stiprojektet, da kommunen ikke havde ressourcer i
2020 til at indgå i et projekt med de unge.
Efter endelig beslutning om projektet blev, der nedsat en projektgruppe, der i foråret og sommeren
2020 har arbejdet på at blive mere konkret omkring
stiernes forløb.

Skabe bedre faciliteter og aktivitetsmuligheder for de unge udendørs
Alle grupper arbejdede med temaet omkring at
gøre området mere attraktivt at bo i samtidig med
at det kunne få turisterne i området til at opholde
sig i området og måske gøre Rødby til feriens mål.
På den måde kunne den overordnede målsætning
om at øge befolkningstallet i området og skabe
arbejdspladser opnås.

Vi ønsker, at skabe endnu bedre rammer for alle
beboerne i området, så det bliver nemmere at
færdes ude i naturen, hvor historien om Stormfloden og inddæmningen tydeligt kan fortælles.
Vi ønsker, at standse den negative befolkningstilvækst og gøre de tomme butikker og byggegrunde til et aktiv for byerne.

Med dette for øje besluttede borgerne at vælge at
begynde med at skabe bedre stiforbindelser i området, for så sidenhen at gå videre med de øvrige
ideer.
I den videre bearbejdning af projektideerne valgte
borgerne at det projekt, der bedst kunne rumme
deres ønsker om bedre sammenhængskraft, fællesskab og synlighed var at få en forbedret stiforbindelse og bygge på dem. Samtidig skulle mødestederne udvikles i den rækkefølge, det viser sig muligt.
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SPÆNDENDE PROJEKTER I OMRÅDET
Femern - tunnellen
Ny natur og kystlagune

Det Lollandske dige
Potentialeplan

Som en del af godkendelsen ved byggeriet af Femern vil der vest for den nye tunnel komme et stort
nyt naturområde.
Sund og Bælt beskriver det som følger:
Strande og klitter samt tørre og våde natur- og
græsningsområder af både rekreativ og naturmæssig værdi vil præge det nye landskab.
Stort nyt naturområde
De nye landområder bygges af opgravet jord fra
anlæg af tunnel, produktionspladser og arbejdshavne. Dele af landområdet ved Lolland bidrager
som en del af den erstatningsnatur, der etableres
på Lolland.
330 hektar eller mere end tre kvadratkilometer. Så
stort vil det nye landområde ud for Lollands sydkyst
blive. Området vil strække sig parallelt med den
eksisterende kyst. Længst mod vest ud for Lalandia
anlægges et rekreativt område med sandstrande
og strandlagune. Øst for den eksisterende færgehavn anlægges et våd- og naturområde med en
kystlagune, hvor der er planlagt to mindre øer.
Let at komme rundt.
Hele området vil få et netværk af gang- og cykelstier, som så vidt muligt kombineres med det eksisterende stisystem og offentlige parkeringspladser,
så det bliver nemt at komme til og fra området. Der
vil være offentlig adgang overalt undtagen til den
østligste del, der er planlagt som græsningsområde
for kreaturer.

Lolland Kommune har i 2016 fået udarbejdet en
potentialeplan for det Lollandske Dige med overskriften. ”Diget - Hele Danmarks Sydkyst. Potentialepaln for Lollands Sydkyst”.
En plan, der beskriver hvordan, man kan bruge diget aktivt til udvikling af landdistrikterne, der støder
op til diget.

Skrump Sundt og Bolværk

Stormflodsprojekter

Under titlen ”Bylivet tilbage i Rødby”, har erhverv
og borger arbejdet sammen om to konkrete projekter.

Der arbejdes på flere planer i området.

1)
Bolværk
Her er målet, at få Kultur– og Pakhuset til at blive et
samlingssted for hele byen. Her er der for LAGmidler indledt samarbejde med tegnestuen Norrøn,
som har udarbejdet skitseprojektet under tre grupperinger: PAKHUS – et alsidigt Kulturhus, MINIMUSEUM – en fortælling om Lolland og Rødbys historie,
PLADSEN – et samlingssted for hele byen. (Kilde erhvervogkultur.net)

2)
Skrump sundt
Strategien for ”Skrump sundt” indbefatter en værdig reduktion af hovedgadens fysiske volumen,
samt en overordnet gentænkning af handelslivet,
så udbud og efterspørgsel igen stemmer overens.
Der ønskes en ændring af byens spøgelseskareter.
(Kilde erhvervogkultur.net)

På baggrund af disse overvejelser arbejdes der på
at få et diffust købsstadshotel op at køre i de tidligere butikker i Rødby by.

I Kramnitze, er der bygget et ”Digemonument”, der
skal markere stormfloden og det efterfølgende digebyggeri.
Der arbejdes på en model for styret oversvømmelse ved store regnhændelser samtidig med højvande i Rødby Fjord.
”Klimatilpasningsprojekt i Rødby Fjord
Baggrunden
I august 2011 blev såvel landbrugsarealer som sommerhusområder på Sydlolland oversvømmet. Årsagen skulle undersøges og det viste sig nødvendigt
at arbejde hen mod en fælles forståelse for at kunne imødegå fremtidige oversvømmelser.
Det blev fundamentet for projektet, som foregik i
perioden fra august 2012 til februar 2014.
Samarbejdet
Fremtiden
Projektet har givet et erfaringsmæssigt afsæt til
eventuelle, mulige tiltag for at imødegå fremtidige
oversvømmelser. Den hydrauliske model kan betragtes som et beslutningsværktøj i forbindelse med
arbejdet med klimatilpasningsplanen. Samarbejdsmodellen kan med fordel anvendes andre steder i
landet”. (kilde: https://www.lolland.dk/borger/miljoe-energiog-natur/klima/klimatilpasningsprojekt-i-roedby-fjord).

Vision taget fra potentialeplanen.
Foto: naturlandet.dk Facebook

Foto: Rødbyfjord.dk

Illustration lånt af femern.com
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SPÆNDENDE PROJEKTER I OMRÅDET - fortsat

PLANMÆSSIGE FORHOLD

Naturlandet
En portal for naturoplevelser
Foto: naturlandet.dk

Guldborgsund og Lolland Kommune har et samarbejde kaldet ”Naturlandet”. Naturlandet.dk, er en
portal med tilhørende app, hvor alle stisystemer og
naturoplevelser er samlet et sted for Lolland og Falster.
Naturlandet er et fælles koncept skabt af kommunerne Lolland og Guldborgsund, med støtte fra
Nordea-fonden, i håb om at få flere lokale og besøgende ud i vores fantastiske natur. Vi opfordrer til
naturoplevelser til fods, på cykel, på hesteryg og til
vands, samt understøtter friluftsmulighederne ved
blandt andet at bygge shelters og kajakbroer. Her
på siden kan du finde inspiration til både stor og
små oplevelser i naturen, og naturligvis læse meget
mere om vores fokusområder, naturparker & naturområder, holdet bag Naturlandet og vores
app. (Kilde: naturlandet.dk)

Foto: naturlandet Facebook

Natur– og miljørelaterede planforhold
I sagens natur vil de mest attraktive stiforløb have
sammenfald med natur- og kulturfredninger, beskyttelseslinjer, m.v., hvorfor den konkrete planlægning af stiforløbene vil ske i tæt samarbejde med
de relevante myndigheder. Først og fremmest Lolland kommune, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og
Kystdirektoratet.

Foto: naturlandet.dk

På kortet er illustreret nogle af de mest relevante
fredninger og beskyttede naturtyper, som stiplanlægningen vil respektere, herunder bl.a. åbeskyttelseslinjen. Desuden vil stiforløb ved Kramnizte og
Bredfjord berøre strandbeskyttelseslinjen. Dette
skal der tages højde for i den videre planlægning
og etablering af stisystemet.
Hvis der etableres broer over vandløbene og stier
langs kanalerne vil det kræve godkendelser efter
vandløbsloven.

I app’en finder man blandt andet forslag til ruter
og overnatningssteder. Adgangen til Naturen bliver
ved denne app gjort meget mere tilgængelig.
Når du bevæger dig rundt i landskabet kan du via
app’en også blive klogere på historien og naturen,
da der er samlet foldere fra hele området.

Foto: naturlandet Facebook

Foto: Lidsø Gods Facebook
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Etapeplan
Projektet er delt op i 4 etaper der vil blive gennemført efterhånden som finansieringen og diverse tilladelser opnås og aftaler falder på plads. Nogle faser vil køre sideløbende.
1.

3.

Forbindelsen del 1

Forbindelsen del 3

Hvilken historie vil vi fortælle?
Hvilke stop er de vigtigste?
Hvor skal stierne så være?
Hvilke stier, findes allerede?
Dialog med Lolland Kommune om deres plan for
områdefornyelse af Rødby.

Fondssøgning, når de første aftaler er i hus

2.

4.
Forbindelsen del 4
Gennemførelse af projekterne
Udarbejdelse af informationsmateriale
Opsætning af pæle/skilte mv.

Forbindelsen del 2
Stop og ruter prioriteres
Dialog med de øvrige projekter i området sættes i
system
Forhandlinger med ejere sættes i gang

Foto: https://pixabay.com/da/photos/timeglas-tid-timer-ur-eieruhr-620397/
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Foto: Pixabay
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