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Inden for vildtreservatet er der
jagtbegrænsninger.
Lystbådehavn
Flaghøj

I den del af vildtreservatet, der ligger vest
og syd for Kalvø er sejlads med motor- og
sejldrevet fartøj, samt brætsejlads forbudt.

Stejleplads

Kro

Kalvø

Færdsel i vildtreservatets rørskov og
anden sumpvegetation er forbudt i
perioden 1. april - 15. juni

Fiskeren

Hunde skal altid føres i snor.

Kalvø ligger i bunden af Genner Bugt, der er en del af en tunneldal.
Tunneldalen menes at være dannet af vandmasser, som i sidste istid for
12-15.000 år siden blev presset i vestlig retning under isen.

Kalvø

Genner Bugt er en vandfyldt del af dalen, som fortsætter ind i landet til Lerskov
Plantage. Langs Elsted Bæk er der udbredt skov, eng- og moseområder, og mod
fjorden er der store rørskove. På tunneldalens stejle sider er der især løvskov og
græsningsarealer/overdrev.

reservatgrænse
sejladsforbud

Vildtreservat
Odden

Ørkenen
Stenpark

De lavvandede områder og lavbundsområderne vest og syd for Kalvø ligger i læ
af tunneldalens skrænter og Kalvø. Her er der særligt gunstige vilkår for en lang
række planter, dyr og fugle knyttet til vandet, engen og rørskoven.

Fiskebro
Dybvighoved

Området er idag udlagt som vildtreservat. Der er især om foråret og i efteråret
mulighed for at se og opleve mange forskellige slags andefugle.
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Kalvø var ubebygget indtil midten af 1800-tallet, da der blev indrettet et
skibsværft. Værftsarbejderhusene i Nyboderstil er fra denne periode.
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Kalvøs centrale dele – ørkenen – blev i 1960´erne udnyttet til grusgravning, der
medførte en sænkning af øens højeste partier med ca. 8 meter. Efter
grusgravningen blev arealet tilplantet med ær – ahorn. Kun i kanten, hvor
muldjorden var lagt, kunne æren gro.
Plantesamfundene i ørkenen består af indvandrende pionérurter – som f.eks.
sandskæg og håret høgeurt – der langomt afløses af buske og træer som
birk og eg. Ørkenen vil med tiden blive til egeskov. Naturstyrelsen har i
ørkenen indrettet en stenpark med ledeblokke, der af isen er blevet
bragt til Sønderjylland fra især Norge, Sverige og Østersøen.
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Statsejede arealer:
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Miljøministeriet erhvervede størstedelen
af Kalvø i 1974 for at bevare havnemiljøet og
naturen og for at sikre offentlig adgang.
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I forbindelse med statens erhvervelse på Kalvø
blev der også opkøbt arealer på land – bl.a. ved
Rundemølle – for at sikre udsigtsmuligheder
over tunneldallandskabet.
Det er muligt – fra de afmærkede stier på
tunneldalens skrænter og på Kalvø – at opleve
det spændende landskab.

Bøg

Skov
Strandeng

Udsigtspunkt

Overdrev, strandbred,
gårdsplads, havn m.v.

Vandresti

Primitiv lejrplads

Vandresti,
handicapvenlig

Parkering

Borde/bænke

Handicap-parkering

Information

Toilet

Fugletavle

Offentlig vej

Her står du

Markvej/skovvej

Til Løjt Kirkeby

The area around Kalvø has particularly favourable conditions
for a large variety of plants, birds and animals. The island
was irst settled in the middle of the 17th Century. The
central part , The Desert, was used for gravel digging. The
Ministry for the Environment acquired most of Kalvø in 1974
in order to protect the Harbour and the nature there and to
ensure public access. In The Desert, a Stone Park has been
established with indicator boulders brought to Sønderjylland
(South Jutland) by the Ice from Norway, Sweden and the
Baltic.
Kalvø
Auf Kalvø erhielten sich besonders günstige Lebensbedingungen für viele Planzen- und Tierenarten, besonders auch
Vögel. Erst gegen Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Insel
bebaut. Im zentralen Teil, der “ Wüste”, wurde bis in die
1960er hinein Kieß und Sand abgebaut. Zur Bewahrung des
öffentlichen Zugangs sowie des historischen Hafenbildes und
der Inselnatur, erwarb das Umweltministerium 1974 den
größten Teil der Insel. Inmitten der “Wüste” wurde ein
Steinpark mit Findlingen eingerichtet, die das Eis aus Norwegen, Schweden und dem Ostseeraum nach Südjütland
gebracht hatte.
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Naturstyrelsen har på Kalvø
etableret en sti, som kan benyttes af
bevægelseshæmmede.
Med jævne mellemrum er der opsat
bænke og borde.
Der er lavet en handicapvenlig
iskebro og ramper, så man kan
komme til stranden med en
kørestol. Stiens længde er
ca. 1.500 meter.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

