
Natur-tur 
i dit lokalområde 

 

Kalvø 
 

Kalvø ligger som en lille perle i Genner Bugt, forbundet til fastlandet via en dæm-
ning. Betragter man øen fra udsigtspunktet nær Runde Mølle, får man et vue ud 
over et fantastisk område, der leder ens tanker hen på sydlige himmelstrøg: Skov-
klædte bakker, små bugte med blåt vand, enge, rørskove, bække, ja, der er 
såmænd alt det der skal til for at gøre området idyllisk, smukt og indbydende og 
selvfølgelig oplagt til en natur-tur. Der er mange muligheder for natur-ture i områ-
det på- og omkring Kalvø. Man kan vælge at gå dertil fra Genner Hoel Rasteplads, 
ad den ca. 3 km lange Kalvø-sti der ender på øen, eller man kan vælge ”blot” at gå 
Kalvø rundt, ad den ca. 1½ km lange handicapvenlige ø-sti. Begge ruter byder på 
store naturoplevelser. 

 
Kalvø 

Faktaboks: 
Vandreruter i området på eller omkring Kalvø: 
Rute 1: Kalvø-stien fra Genner Hoel Rasteplads: Stien er en afmærket 
vandrerute, der i starten går gennem et kuperet smukt skovklædt landskab. Man 
kommer forbi grævlingegrave langs stien og er man heldig kan man se vandstær ved 
bækken der lejlighedsvist følger samme rute som stien. I øjeblikket er der masser 
af smukke anemoner, der har deres blomstring inden løvtræerne springer ud. På et 
tidspunt går stien ganske nær vandet og dermed dele af de store rørskove der 
ligger i naturreservatet omkring Kalvø. Naturreservatet er et vigtigt yngle- og 
rasteområde for masser af fugle. Herefter går ruten videre op over først brak-
marker omkranset af levende hegn, og dernæst over et gammelt græsningsover-
drev, hvorfra man har en enestående udsigt ud over Kalvø. Man kan herfra se hele 
øen, naturreservatet, havnen, bygningerne mm, alt sammen en lille forsmag på hvad 
der venter, når man går de sidste hundrede meter videre ned ad vejen, over 
dæmningen over til Kalvø.  



 
 
Rute 2: Kalvø Handicapstien øen rundt: Denne rute starter ved handicap p-
pladsen bag de stynede popler nær havnen på selve Kalvø. Noget af det første man 
ser er de hyggelige fiskerskure på øens nordspids, samt de såkaldte ”Nyboderhu-
se”, der førhen tjente som arbejderboligere for arbejdere ansat på det gamle 
træskibsværft der i 1847-1864 lå på øen. Man går videre forbi den gamle smedie, 
også fra værftstiden. Stien følger herefter vandet og passerer den store 
træskulptur ”fiskeren”, udskåret af kunstner Julius Urbanavicius fra Litauen. 
Dernæst passere man en række idylliske sommerhuse, før man kommer ind i 
sivskovsområderne. Her kan man være heldig at se forskellige andefugle, svaner, 
blishøns, fiskehejre mm. Hvis man drejer th ind mod øens midte kommer man ind til 
stenparken, som er en udstilling af store ledeblokke fra sidste istid. Ø-rundturen 
fortsætter herefter langs det indre naturreservat og videre over en lille 
strandeng, der om sommeren afgræsses af køer. Vandreturen slutter på havnen, 
hvor man kan nyde den hyggelige atmosfære, betragte de gamle bygninger eller 
kigge indenfor i det lille lokalhistoriske skibsmuseum der lejlighedsvist har åbent i 
hovedbygningen. 
 
 
Fakta boks:  
Div. info om Kalvø: Kalvø er en 17 ha. stor ø, der periodevis har været beboet 
siden stenalderen. Historisk er øen nok mest kendt for det store skibsværft der i 
1847-64 lavede nogle af datidens hurtigste skibe. Mange af øens nuværende 
bygninger blev bygget dengang, bl.a. ”Nyboderhusene”. Øens hyggelige havn blev 
førhen benyttet som udskibningshavn for lokale varer, men idag benyttes den af 
lystsejlere, fritids- og erhvervsfiskere. Store dele af den omkringliggende natur er 
udlagt til naturreservat. Kendetegnende for øen er også de mange, store og gamle 
stynede popler, der leder tankerne hen på H. C. Andersens eventyr. Øen er idag et 
yndet udflugtsmål for lokale og turister, der ønsker at indsnuse den friske havluft 
og hyggelige atmosfære. Der afholdes jævnligt offentlige naturvandringer på 
Kalvø. Hold øje med den lokale presse, eller se på www.naturnet.dk. Næste 
offentlige naturvandring på Kalvø er turen ”Forår på Kalvøstien”, lørdag den 30. 
april. Se yderligere oplysninger på www.sns.dk/graasten 
 
 
Fakta boks:  
Hvordan kommer man til Kalvø: På landevejen mellem Haderslev og Aabenraa, 
drejer man, ud for Genner by, af ad Sønderballevej, hvorfra der er skilte mod 
Kalvø. Man kan også vælge at tage bus nr. 222 fra Rødekro. 
 



        
Kalvøs placering                                              Kalvø 
 
Yderligere information: Sønderjyllands Amt og Aabenraa Skovdistrikt har udgivet 
en folder om Kalvøstien og Kalvø. Den kan rekvireres ved henvendelse de 
pågældende steder, samt på turistbureauer og biblioteket. Desuden er der på Kalvø 
opsat kort og infotavler flere steder. 
 
 


