Rørvig By og Land – Beretning for 2015-2016
FORMIDLINGSUDVALGET
Medlemsadministration og bladudgivelse
Kontingentopkrævningen via Nets har nu fungeret i et års tid og har vist sig at lette vores administrative
arbejde betydeligt. Sidste års beslutning om at udsende bladet emballeret i plastik og afsendt direkte fra
trykkeriet har også vist sig at lette det administrative arbejde.
Vi modtager generelt positive tilbagemeldinger om bladet, som er godt kontaktmedie til medlemmer og
godt at bruge til medlemshvervning.
Der har været en del administrativt arbejde med først at oprette bankkonti og Mobilepay konti til
indsamlingen for Lodsoldermandsgården, derefter at registrere betalinger og udsende betalingsbekræftelser/takkeskrivelser.
Bogudgivelser
Den i foråret 2015 genudgivne bog ”Hilsen fra Rørvig” med 304 postkort spændende over 100 år, har nu
været i udsalg i et år og kan stadigt købes hos Spar og Damkærgård i Rørvig, Bog & Idé og Smith & Smith i
Nykøbing, hvor bogen kan købes for 299 kr.
En ny bog med relation til Rørvig er udgivet af Arktisk Institut. ”Som kaptajnen så det” er en udgivelse af
kaptajn Alf Trolles dagbog fra Danmarksekspeditionen i 1906-1908. Dagbøgerne blev fundet i Rørvig i
Trollesminde på Nørrevangsvej. Bogen er en opfølgning på artiklen om samme emne i ”Mellem Kattegat og
Isefjord”, og forfatteren er den samme, Janni Andreassen. Bogen kan købes i Spar Rørvig og hos Bog & Idé i
Nykøbing.
AKTIVITETSUDVALGET
Aktivitetsudvalget har i begyndelsen af 2016 været optaget af arrangementet af de 3 møder i Sognegården
om Lodsoldermandsgården, informationsmøder den 9. januar og 25. marts, og en foredragsaften den 26.
februar, hvor Bo Bræstrup, Simon Christiansen, tidligere museumsinspektør Jan Steen Jacobsen og Susie
Haxthausen fortalte om Lodsoldermandsgårdens historie, bygningshistorie, lodshistorie og familiens Levy’s
historie på gården. Derudover var der åbent hus i Lodsoldermandsgården i pinsen den 14. maj.
Mølledagen blev arrangeret sammen med mølleudvalget den 19. juni med en ekstra åbning af møllen den
19. juli. Den 18. september er der arrangeret besøg på Graudebjerggårds æblemosteri. Hertil kommer
åbningen af lodshuset ved havnen, hvor vi nu har koncentreret åbningen på lørdage kl. 11-13.
Udvalget har arbejdet på at indrette lodshuset ved havnen mere hensigtsmæssigt. Der er udarbejdet en
magnettavle som kan slås ud når huset er åbent, og der er lavet reoler til salg af bøger. Der arbejdes på at
fremskaffe ældre genstande fra det oprindelige lodshus og havnekontor.
MØLLEUDVALGET
Mølledagen den 19. juni, hvor vi deltager i Dansk Mølledag, er allerede omtalt. Som en forberedelse hertil
afholdt mølleudvalget arbejdsdag den 29. maj. Her blev møllen rengjort og udsatte steder af
spånbeklædningens øverste del blev repareret. Reparationen blev foretaget af tømrermester Bjørn
Merlung, Søndervang, med anvendelse af lift og vi er meget taknemmelige for Bjørns indsats og udlån af lift
for at få dette arbejde udført. Herudover blev vinduer repareret og tætnet.

De to gamle nedslidte og forfaldne bænke ved møllen er i foråret udskiftet med to nye, udført af
bådebygger Bjørn Svenlin i massivt egetræ. Udvalget takker arkitekt Simon Christiansen, som velvilligt har
designet bænkene og forestået styringen af projektet.
Udvalget har endvidere arbejdet med at få genetableret EU-støtten til landområdet og med at administrere
forpagtningen.
BYUDVALGET MM
Der har i det forløbende år kun været en henvendelse fra kommunen omkring en byggesag i Rørvig. Det
drejede sig om ombygning af en villa i den gamle bydel. Vi beretter om sagen efter afslutningen af
byggesagen.
Lodsoldermandsgården
Foreningen har som nævnt i beretningen sidste år optrådt som ”fødselshjælper” for en initiativgruppe, som
arbejder på at indsamle midler til at anskaffe Lodsoldermandsgården og herefter søge fondsmidler til
restaurering, med det formål at få etableret gården som et offentligt tilgængeligt kulturhus med en række
aktiviteter, herunder et mindre spisested og en udstillingsfunktion for Rørvigs lokalhistorie, især lods og
toldfunktionen og med udstillinger af både ældre og nyere malerier.
Foreningen har støttet initiativgruppen med 25.000 kr. til igangsætning af projektet. Der har som nævnt
ovenfor været afholdt 2 informationsmøder og en foredragsaften samt et åbent hus arrangement i pinsen.
Der er oprettet en støttegruppe af 35 ”ambassadører” for projektet, udarbejdet bygnings- og
restaureringsbeskrivelse, udarbejdet projektpræsentationer og informationsfolder, oprettet egen
hjemmeside www.lodsen.com, afholdt møder med borgmester og turistchef, med lokale restauratører,
indhentet tilladelse fra Indsamlingsnævnet til offentlig indsamling, udsendt pressemeddelelser og opsat
informationsskilt ved gården. En aftale med ejeren om at have ejendommen på hånden er forlænget til 1.
oktober og skal muligvis søges forlænget igen.
Endelig er der i forbindelse med Geopark Festival 2016 den 29. juli arrangeret en kunstudstilling med
ophængning af godt 40 privatejede ældre malerier af Rørvig-malere og en digital udstilling af Rørvigmalerier fra kunstmuseer. Arrangementet gjorde Lodsoldermandsgården til et trækplaster med 1000-1200
gæster denne eftermiddag og var blandt top-3 af festivalens næsten 100 arrangementer. Direktøren for
Geopark omtalte arrangementet som Geopark festivalens ”helt store tilløbsstykke”. Ved samme lejlighed
fik Rørvig Havn besøg af den gamle lodsbåd fra Rørvig, bygget 1922, som nu befinder sig i Holbæk.
Primo august er der med indregning af tilsagn fra en fond indsamlet godt 0,9 mill.kr. fra knapt 180
bidragsydere. Der er iværksat en målrettet Facebook-kampagne og udsendt mails til landliggere. Der vil
blive taget initiativ til kontakt til grundejerforeningerne med henblik på at udvide antallet af bidragsydere
og vise den folkelige opbakning. Denne er især vigtig med henblik på kontakten til fonde som kan støtte
anskaffelsen. Der er dialog med enkelte fonde og denne indsats vil blive forstærket i sensommeren og
efteråret.
Initiativgruppen har tilvejebragt en driftskapital på 49.000 kr. gennem iværksættelse af salg af
”Lodsoldermandsvin” kombineret med en hjælpsom donation af overskuddet fra salget af Kurt Foged fra
Spar Rørvig og gennem salg af bøger, akvareller og plakater. Herudover er der modtaget tilsagn om 25.000
kr. årligt i 3 år som driftstilskud efter overtagelse af gården. Gruppen har stadig en mindre del af de 25.000

kr. fra RVBL tilbage. Initiativgruppen er i samarbejde med Paragraf Plus Advokater v/Bruno Månsson i færd
med at etablere en selvstændig forening, således at projektet herefter frigøres fra Rørvig By og Land.
Vi er klar over at opgaven er stor og at opgaven kan synes for stor, men gårdens særlige betydning for
Rørvig og Rørvigs kulturhistorie gør, at vi fortsat finder at det er nødvendigt at forsøge at få løst denne
vigtige opgave.
Placering af klubhus for Rørvig Kajakklub
Klima- og teknikudvalget har i juni givet tilladelse til opførelse af et klubhus for Rørvig Kajakklub på havnens
sydlige område, øst for klubhuset for Rørvig Sejlklub. Afgørelsen gik imod anbefalingen fra Brugerrådet for
Rørvig Havn. Den forudsætter at det såkaldte ”grillhus” skal flyttes. Dette har affødt en større facebookreaktion mod flytningen. Klimaudvalget har forudsat at flytningen sker mod nordvest ud mod P-pladsen.
Der er imidlertid ikke er noget byggefelt her, så tilladelsen forudsætter en ændring af lokalplanen for
havnen. Foreningen har endnu ikke drøftet sagen i bestyrelsen.
LANDUDVALGET
Kystsikring ved Kattegatkysten ud for Dybesø og Flyndersø
Efter Bodil stormen i december 2013 og ødelæggelserne ved Kattegatkysten nedsattes i september 2014 en
styregruppe med det formål at koordinere og fremme en samlet plan for kystsikringen af kystområdet.
Styregruppen fremsendte i december 2014 en anmodning til kommunen hvor 3 mulige tiltag skitseres:
1. Reparation og styrkelse/forhøjning/forstærkning af den i 1989/90 udførte kystsikring
2. Som 1 plus en dige-oversvømmelsessikring bag Flyndersø for sommerhusområdet bag Kattegat Strandvej
3. En helhedsløsning for hele kyststrækningen med sikring af kvaliteter for natur og rekreation.
Scenarie 1 berørte 34 lodsejere, scenarie 2 90 og scenarie 3 130 lodsejere.
Odsherred Kommune udsendte i marts 2015 dette oplæg i høring til de berørte 130 grundejere og andre
relevante. Som omtalt sidste år var 71 høringssvar indkommet i april, heraf 27 imod, 33 var for, 11 var
blandede svar. Naturstyrelsens og vores svar fremgik af sidste beretning. Lodsejerne kunne ikke enes om
fordelingen af udgifterne og denne uenighed gik helt ind i styregruppen. På denne baggrund har klima- og
teknikudvalget i juni 2016 besluttet kun at gå videre med et mindre projekt, som omfatter reparation og
vedligeholdelse af de eksisterende bølgebrydere.
Kystsikring ved Isefjord-kysten syd for Rørvig Havn
Efter Bodil stormen og skader på flere huse langs Fjordstien indsendte en privat initiativgruppe i oktober
2014 en anmodning til kommunen om etablering af et 1,1 kilometer langt dige langs fjordstien mellem
Rørvig Havn og Rørvig Mølle til beskyttelse af ca. 74 ejendomme.
Kommunen udsendte forslaget, som var en løs skitse, i høring i februar 2015. Ud af de 20 modtagne svar
var 7 for, 1 neutral, 12 imod svarende til godt 19%. Byrådet besluttede i maj 2015 at fremme projektet,
således at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med en løsning, hvor diget etableres i eller vest for stien, at
kommunen midlertidigt betaler op til 0,5 mill.kr. til projektudarbejdelse og stiller garanti for op til 4,5
mill.kr. Samtidigt blev yderligere 12 bagvedliggende ejendomme inddraget i projektet. Det fremlagte
projekt med 3 løsninger (på landsiden af stien, under stien og på vandsiden af stien) baseret på en rapport
fra ingeniørfirmaet Niras, blev sendt i høring i december 2015 til 85 lodsejere. Denne 2. høring afsluttet i
januar 2016 resulterede i 20 for projektet og ca. 50 imod projektet, svarende til godt 59% imod. Klima- og
teknikudvalget besluttede at gå videre med et projekt, hvor de bagvedliggende ejendomme igen blev taget
ud, og i maj 2016 indkaldte kommunen til borgermøde og ny høring af nu 75 lodsejere med et projekt, som

alene angik etablering af et dige på strandengen, i modsætning til byrådets og Kystdirektoratets oprindelige
beslutning. Denne 3. høring blev afsluttet i juli og ud fra foreløbige opgørelser er 19 for og 49 imod,
svarende til at 65% af lodsejerne nu er imod. Herudover blev der indgivet over 145-180 protester fra
Rørvig-beboere (usikkerheden går på at nogle lister blev fjernet af en person som var imod dette initiativ).
Vores forening er imod ødelæggelsen af den vigtige strandeng langs Isefjorden med et dige som med en
kote på 2,1 meter får en højde på 0,8-1,35 meter over stien, med en bredde som nemt kan blive 14-18
meter (hældning 1:3 på landsiden, 1 meter top, hældning 1:6 på vand-siden), med klipning af diget 3-4
gange i sommerperioden så strandengsindtrykket helt forsvinder i stiens nærhed, med en
”erstatningsnatur” 2 gange den ødelagte strandeng, således at kysten forrykkes ud og væk fra stien i en
betydelig afstand, med en afløbsgrøft med dræn på landsiden af diget, med afløbsrør for afstrømning som
af Niras foretrækkes at gå med rørføring over diget og med pumpeanordning baseret på propelpumper
(som alternativ til rørføring under diget med afløbsklapper som forhindrer tilbageløb), hvor afstanden
mellem disse rørføringer og pumpeanlæg ikke endnu er kendt
Naturpleje Højsandet
Rørvig Foreningsråd besluttede i 2014 på vores initiativ i samarbejde med Naturstyrelsen at anvende nogle
overskydende midler salg af Rørvig-plakaten på retablering af udsigten ved Højsandet. Rørvig By og Land
udformede i juli 2014 projektbeskrivelsen som omfattede et udvalgt område på ca 0,6 ha lidt vest for
Henrik Petersen Vænge, og projektet blev gennemført i 2015. Hvor arealet i 2015 var ret bart, fremtræder
det i 2016 som et stort græsbevokset areal med enkelte solitære træer.
Vi er i regi af Rørvig Foreningsråd gået videre og har i 2016 i samarbejde med Naturstyrelsen også ryddet
arealet ved begyndelsen af Højsandet, således at det gamle sømærke nu er delvist fritlagt, som det er mere
naturligt for et sømærke. Også på dette område kan man nu bedre fornemme Højsandets egenartethed.
Nye Bænke på Højsandet, Dybesø og Isefjordsstien
I forbindelse med rydningen på Højsandet blev der opsat en bænk på toppen, udformet i egetræ af
Naturstyrelsens værksted i Thy.
Inspireret heraf besluttede Rørvig By og Land i 2015 i samarbejde med Naturstyrelsen at forestå
udskiftningen af flere gamle bænke, som dels var nedslidte, dels ikke fremstod naturvenlige med
betonsokler og jernryglænsstøtter. I tillæg til de 2 nye bænke ved møllen har foreningen således i foråret
foranstaltet leveringen og opsætningen af 8 nye bænke, heraf 3 med ryglæn på Højsandet, 3 uden ryglæn
omkring Dybesø (på Dybesøtangen, Solfaldshøjen og ved Langelinie) og 2 uden ryglæn ved Isefjorden (ved
Skredbjergstien og ved Løvstræde). Opsætningen er udført af Rørvig Skov- og Maskinteknik. Resultatet er
efter vores opfattelse en betydelig forbedring af naturoplevelsen på disse steder.
Stiprojekt og nyt Rørvig-kort
Foreningen besluttede sidste at udarbejde et lokalt kort for Rørvig-halvøen, som tidligere fandtes da
Nykøbing-Rørvig Kommune og turistkontoret var myndighed for området. I forbindelse med
Landliggerforeningens nedlæggelse og overdragelse af midler til vores forening besluttede
Landliggerforeningen at 20.000 kr. af midlerne skulle anvendes til et sådant kort. Vi har i det sidste år
arbejdet videre med projektet og udarbejdet en aftale med kortfirmaet Skydesign om at udfærdige kortet
efter vores anvisninger. Kortet bygger på grundmateriale fra Geodata-styrelsen med stor vægt på angivelse
af stierne. Der angives også højdekurver, og der indføres en vej- og stifortegnelse samt andre nyttige

naturrelevante oplysninger. Vi er i gang med et stort arbejde med at angive stierne og p-pladserne korrekt
og i øvrigt anvende vores lokale viden til en hel række tilretninger. Vi forventer at kortet er færdigt til
sommeren 2017.

