Errindlev og omegn
- Området med den varierede natur
På det det sydøstlige Lolland ligger
Errindlev, Torslunde, Tågerup, Olstrup og Ringsebølle sogne. Afgrænset mod øst af motorvejen og Rødby
og Rødbyhavn og mod nord af Holeby
og Nystedvejen. I alt huser sognene
1761 indbyggere. Heraf bor de knap
350 i landsbyen Errindlev, der er områdets foreningsmæssige samlingspunkt med meget aktive foreninger og en købmand.

Området omkring Errindlev er fladt og frodigt og præget af intensivt jordbrug,
men også af afvekslende natur med gammel løvskov og imponerende kastaniealléer. Kontrasterne mellem vild natur og velplejede marker findes mange
steder i området. Mod kysten ligger flere unikke områder med idylliske fiskerlejer ud til et lavvandet naturområde med væsentlige fuglebeskyttelsesinteresser, og ved Hyllekrog skifter den stille kyst til et barskt kystlandskab og bred
sandstrand. Bag diget i det inddæmmede Saxfjed findes der en varieret natur
med småskove i sumpede områder og fugtige afgræssede enge. Få områder
dækker en så afvekslende natur som denne del af Lolland Kommune. Derudover er de aktive foreninger i området også en vigtig del af det lokale guld. De
giver mulighed for en uforpligtende snak på kryds og tværs og gennem deres
aktiviteter giver de områdets børn og unge mulighed for et meningsfyldt fritidsliv. Nogle af foreningerne, fx gymnastik-foreningen, tiltrækker medlemmer
langt uden for Errindlev-området.
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Introduktion til området
Sognene i området dækker landsbyerne Errindlev, Torslunde, Tågerup
Bjernæs, de to småhavne Errindlev
Havn og Lundehøje Havn samt herregårdene Lungholm og Højbygård.
Errindlev er områdets samlingspunkt.
Landsbyen består af en ældre og en
nyere del. Den ældre del rummer
bl.a. kirke, gadekær og et nedlagt
andelsmejeri. I den nyere del af
landsbyen ligger parcelhuskvarterer,
ældreboliger, forsamlingshus og
idrætshal.
Områdets landsbyer kan trække deres historie mange år tilbage. Errindlev og Torslunde har således rødder
til vikingetiden, mens Tågerup menes
at være grundlagt i 1200-tallet.
I det hele taget byder området på
meget spændende historie, som fx
Olstrup Kirke, der ligger ensomt ved
herregården Lungholm. Kirkens placering kan måske undre, men det
hænger sammen med, at kirken er et
ombygget kildekapel. Engang lå der
på dette sted en hellig kilde, som i
middelalderen var et stort valfartssted. Den type historier er området
rigt på, og de kan måske omsættes
til nye aktiviteter, hvis de igen bliver
bragt til live.
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Ved landsbyerne Hyldtofte og Tågerup, der i dag vokset sammen, finder
man en af landets mest velbevarede
polakkaserner. Den er i dag omdannet til et museum, som fortæller historien om de mange polske roearbejdere, som kom til Lolland.

Med økonomisk støtte fra Socialministeriet gennemfører Lolland Kommune i samarbejde med aktive beboere
i Errindlev et områdeløft.
Områdeløftet skal gøre Errindlev mere attraktivt gennem forskønnelse af
torvet foran Focus-købmanden, markering af indfaldsveje, stisystemer i
tilknytning til byen og renovering af
forsamlingshuset.

Den sociale kapital
Foreningslivet i området
Errindlev har et meget rigt foreningsliv, og det fremhæves af mange beboere som en af de helt store styrker
i området. Målt i antal har Errindlev
måske ikke så mange foreninger som
mange andre lokalsamfund; til gengæld er foreningerne meget aktive,
og giver mange muligheder for, at
områdets beboere kan mødes i forskellige sammenhænge. Hallen er
centrum for Errindlevs aktive idrætsog foreningsliv og for gymnastikforeningen der er områdets foreningsflagskib.

• Errindlev Gymnastikforening
• Errindlev Skytteforening
• Errindlev Beboerforening
• Dansk Land og Strandjagt, Lolland Afdeling
• Polakkasernen Tågerup
• Errindlev Forsamlingshus
• Hyldtofte forsamlingshus
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Mødesteder
•

Focus, dagligvarehandel

•

Errindlev-Hallen

•

Mejeriet

•

Skydebanen

•

Errindlev Havn

•

Lundehøje Havn

•

Errindlev forsamlingshus

•

Hyldtofte forsamlingshus

•

Kirkerne

Lokale arrangementer
Der er flere større lokale arrangementer, der samler beboerne i området. Blandt andet:
•

Digegudstjenesterne

•

Gymnatiskforeningens årlige afslutningsfest.

Synlighed på Internettet
En søgning på Internettet efter oplysninger om området giver meget få
resultater. Hyldtofte Beboerforening,
Errindlev Gymnastikforening, det
kombinerede beboer- og menighedsblad har en hjemmeside på Internettet, men ellers har hverken foreninger, lokale virksomheder eller
privatpersoner tilsyneladende oprettet hjemmesider om området. Der er
dog planer om at genetablere Errindlevs hjemmeside, der tidligere har
fungeret.
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www.egi.dk
www.hyldtofte.dk
www.jarun.dk
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Den fysiske kapital
Stærke kulturmiljøer
Errindlev: Det moderne Errindlev er
vokset frem på de forladte tofter efter udskiftningen i 1790 og 1817. Her
opstod en såkaldt mindre rural by
med servicefunktioner som bibliotek,
skole, alderdomshjem, kommunekontor, andelsmejeri, telefoncentral, der giver landsbyen karakter. De markante bygninger præger
stadig landsbyen og er samtidig med
til at gøre landsbyen til et interessant
kulturmiljø.
Errindlev Havn og Lundehøje Havn:
Errindlev Havn stammer fra starten
af 1900-tallet. På havnearealet, dvs.
på ydersiden af diget, står en række
huse. Digerne, det store udsyn og
den enkelte arkitektoniske byggestil
er karakteristisk for området og giver
havnen atmosfære og charme. Lundehøje Havn har stort set samme historie og rummer de samme kvaliteter som den større Errindlev Havn.
De to småhavne er kendt af få og må
betragtes som en af Lollands skjulte
skatte.
Lungholm Gods: Godset blev grundlagt i 1639 og både hovedbygning og
de kamtakkede fløje er meget velbevarede. I tidens løb er der bygget
moderne avlsbygninger, men vejstrukturen, skoven, markskellene og
alléerne, der er så karakteristiske for
herregårdslandskabet, er ikke forandret.
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Bremersvold: Hovedbygningen er nyopført i 1999 i en moderne italiensk
stil, på samme sted som det oprindelige gods blev opført af Mogens Gøye
i 1547-1608. Avlsbygningerne er også nyere (fra 1951), men kulturmiljøet er velbevaret, og der er i øvrigt
meget skov omkring godset.

Bjernæs Husby: Er en meget lille
samling huse syd-vest for Errindlev,
og selvom de oprindelige jordlodder
ikke længere kan skelnes klart, er
bebyggelsen dog meget klar i landskabet og et eksempel på et velbevaret kulturmiljø, der er med til at
styrke hele områdets profil.

Landskabelige og rekreative værdier
•

Herregårdslandskabet og det lukkede skovrige landskab omkring
Bremersvold og Kærstrup. Særligt
karakteristisk er kastaniealléerne
fra Lungholm mod Holeby og fra
Kærstrup mod Fuglse.

•

Det åbne flade jordbrugslandskab
omkring Errindlev med nyere
landsbyudstykninger: Det giver
stort udsyn. Derfor er tårnet på
Errindlev Kirke et markant element i landskabet omkring byen.
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•

Saxfjed-inddæmningen rummer
store naturområder med store
klitter og bred sandstrand, afgræssede enge og tætte småskove. Her ligger også sommerhusområdet Bunddragerne. Vejen ud
til området går ad små, afsides
beliggende grusveje og gennem
tætte elleskove. Det uforstyrrede
og stilheden skaber områdets
særlige karakter. Sommerhusene
ved Bunddragerne har også sin
helt særegne karakter. Husene er
små og fremstår som et sammenhængende miljø i en enkelt række
huse. Der er let adgang ud i området til pumpestationen ved Bilitse Mølle og ud til tangen ved Hyllekrog Fyr. Mange vælger også at
bruge stien på diget, og mange
fugleinteresserede kommer hertil.

•

Nærheden til kysten og adgangen
til de og små fiskerlejer Errindlev
Havn og Lundehøje Havn: Det giver mulighed at komme let til kysten og for at dyrke sejlsport, fritidsfiskeri og jagt fra mindre både.

•

Adgangen til den frie natur fra Errindlev er begrænset. Ikke langt
fra Errindlev by er der sammenhængende skovområder ud til
Kærstrup via den nærliggende
Paddeskov, men der mangler stiforbindelser, som gør det svært at
komme fra Errindlev til naturen
uden at færdes på landevejene.
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Transportmuligheder
Fra Errindlev til motorvejstilkørslen
ved Holeby er der ca. 10 minutter.
Med busrute 22 er der forbindelse til
Maribo, Holeby og Rødby.
Der er også forbindelse med bus 160
til Holeby, både fra Errindlev og Errindlev Havn.

Økonomisk kapital
Det lokale erhvervsliv
Antal registrerede CVR-nr. ifølge
Krak: 60.
Det giver cirka 30 borgere per virksomhed. Der er stort set kun enkeltmandsfirmaer, og ingen større arbejdspladser i området.
Blandt de virksomheder som er under udvikling eller etablering er Lungholm slot, som er under restaurering.
På godset er der ved at blive etableret et overnatningssted og et wellnesscenter med faciliteter for handicappede og deres familier. Det forventes at kunne markere Errindlevområdet yderligere.
Kommunale tilbud
Errindlev havde indtil for få år siden
skole, børnehave og plejecenter. I
dag er Errindlev opland til Holeby
Skole og der er heller ikke andre
kommunale servicetilbud placeret i
landsbyen.
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Indkøbs- og servicemuligheder
I Errindlev findes dagligvarebutikken
Focus. Holeby og Rødby er de nærmeste byer med adgang til indkøbsmuligheder.

Fremsyn
Errindlev-området har mange kvaliteter, som kan udvikles, så det bliver
mere attraktivt at bo eller bosætte
sig i området. Blandt de kvaliteter,
som et udsnit af lokale drivkræfter
har peget på, er:
•

Adgangen til natur kan raffineres,
fx ved at sammenkæde den perlerække af oplevelser, som området
byder på med småhavnene, skovene, den digede kyst og herregårdslandskabet.

•

Nærheden til Østersøen, fiskerlejerne og strandene kan styrkes
og udvikles, da de indebærer et
potentiale for turisme og bosætning.

•

Grønne, sammenhængende bælter og alléer vil være attraktivt for
landskabet, og gerne med et indhold af kulturplanter som blomstrer eller sætter frugt, som for
eksempel syrenhegn, æbletræer,
pæretræer og kastaniealléer.

•

Skovrejsning og stisystemer kan
gøre bosætning mere attraktiv og
skabe adgang til naturen fra
landsbyen, fx ved udvikle koncepter for udformninger af stier så
de er funktionelle og mindst muligt vedligeholdelseskrævende.
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