
DET FORSVUNDNE 
ØRIGE

Opdrag
Lolland Kommune ønsker at sætte fokus på forskellige mu-
ligheder for etablering af rekreative områder - med som-
merhuse og feriebebyggelser - hvor vand og land ikke er to 
adskilte dele, men elementer, der spiller positivt sammen!

Aqua Vitae
Vand er årsagen til og grundlaget for alt liv. Vand har gen-
nem alle tider symboliseret liv og renselse - men vandet 
har også været forbundet med ødelæggende og utæmme-
lige kræfter. Fascinationen af vand består – lige fra myti-
ske beskrivelser og sagnomspundne fortællinger til vor tids 
moderne udnyttelse af vandets iboende kræfter til energi-
produktion og rekreation.

Det historiske
Det inddæmmede og opfyldte landskab ved Nakskov 
Fjord rummer stadig historien om det oprindelige ørige og 
stormfloden i 1872 – sporene i landskabet er måske ikke 
så tydelige mere, men fortællingen og fascinationen af de 
enorme kræfter, der skyllede ind over øerne og det faktum, 
at landskabet blev inddæmmet og tæmmet, lever stadig!

Kontraster og synergi
Desværre har klimaforandringer og stigende vandstande 
medført nye udfordringer for de kystnære områder. Hvor-
dan takler vi de forandringer, fremtiden bringer – og hvilke 
potentialer rummer de nye landskaber?

Vores fortolkning og svar på opgaven afspejler en drøm 
og vision om, hvordan naturens vekslen med årstiderne og 
forskellige vandstande kan forenes med et spændende og 
anderledes fritids- og ferieliv i et miljø præget af dynamik-
skabende kontraster:

Land og vand• 

Det kontrollerede og det uforudsigelige • 

Afslapning og aktivitet • 

Stilstand og bevægelse• 

Det faste og det bølgende• 

Det rolige og det dramatiske• 

Det indre og det ydre• 

- og ikke mindst sundhed for krop og sjæl!

Et særligt sted i Danmark
Vi foreslår, at det samlede område, Det Forsvundne Ørige, 
med sine toppe og lavninger opfattes og udformes som en 
landskabelig helhed. Et rekreativt landskab, der med sin 
oprindelige og fremtidige fortælling tilbyder mange forskel-
lige muligheder og måder at bruge og udnytte naturens og 
vandets kvaliteter på. 

Den foreslåede bearbejdning tilbyder mange måder at re-
kreere og holde ferie på – lige fra primitiv vandretur til luk-
susferie:

Det traditionelle sommerhus med have omkring• 

Teltturen med rygsæk, bålplads og fuglesang• 

Campingvognen med fællesskab og grillpølser• 

Ferielejlighed i flere etager med udsigt, spa og moder-• 
ne komfort

Feriehytten med fælles friareal og andre familier med • 
børn

Pælehuse med direkte adgang til vandet og naturens • 
rytme

Husbåden med egen badebro og kano• 

Et kontrolleret landskab
Der skal skabes mulighed for - ved hjælp af tekniske an-
læg og diger, at styre vandstanden i såvel de nye udlagte 
områder til rekreative formål og ferieboliger som i de til-
grænsende områder mod vest. 

Således er det tanken, at der landskabeligt opstår sam-
menhæng mellem de eksisterende våde områder og hele 
det nye ferieområde. Ideen er, at der ved udgravninger og 
etablering af nye diger skabes tre forskellige landskabs-
situationer: en der altid er land, en der altid en vand og en 
der veksler mellem vand og land - afhængigt af naturlige 
udsving, årstider og den valgte vandstand ved hjælp af re-
gulering.

De tre landskabssituationer

Citadellet: 
Et område langs den nordlige afgrænsning/vejen. Områ-
det anlægges som store hævede landplateauer adskilt af 
kanaler. Langs vejen foreslås toetagers ferielejligheder, 
der ligger som en ryg mod nord og som fra første sal og 
tagterrassen har en fantastisk udsigt over markerne mod 
nord og over det nye ”vandskab” mod syd. Fra stueplan 
er der adgang til et altid tørlagt grønt område. Langs det 
grønne områdes sydside placeres et antal feriehytter på 
kanten af en permanent kanal. Citadellet tilbyder leg og 
ophold på land, på kanalen og ikke mindst i overgangen 
mellem de to elementer.       

Pæle-byen: 
Som noget helt nyt i Danmark foreslås, at der etableres 
en ”pæle-by” i form af et antal runde boliggrupper á 5 bo-
liger omkring et indre rum bundet sammen af træbroer - 
dels mellem de enkelte boliger og dels mellem de enkelte 
grupper. Pæle-byen placeres på et kuperet landskab, der 
ved lavvande fremstår med flere mindre søer, ved mel-
lem vandstand som én sø med flere mindre øer og ved 
højvande som en stor sø. Dette betyder at brugerne vil 
bo, lege og opholde sig på forskellige måder afhængig af 
vandstanden. 

Ponton-byen: 
Et område, der omkranses af et dige, som kontrollerer en 
stor vandflade, hvor der langs den nordlige bred kan pla-
ceres mindre husbåde. Ved højvande i området nord for 
husbådene vil husbådene kun vær forbundet med land af 
et smalt dige. Vandfladen tilbyder såvel de nye ferieboliger 
som de eksisterende campister og sommerhusejere en 
vandflade til alle former for vandaktiviteter.

Illustrationerne viser dels de tre vandstandssituationer i 
plan, dels gennem snit og visualiseringer, hvordan miljø-
erne omkring de forskellige områder er tænkt. 
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