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Månedens naturperle
Hver måned bringer JydskeVestkysten en artikel om en dejlig plet, som vil være et oplagt
mål for en vandretur. Denne gang er det Aarø Kalv, der står for tur.

Kalven, der vokser og
an tror det er løgn. Hvem
kunne dog ane, at en
landtange på næsten tre
kilometers længde både kan vokse og sno sig. Men ikke desto
mindre er det den skinbarlige
sandhed ...
15 kilometer øst for Haderslev
ligger den dejlige sønderjyske ø
Aarø – solbeskinnet med en nedbør under landsgennemsnittet.
Efter en hyggelig lille sejltur fra
Aarøsund kommer man i land på
øen med den gamle landsby og
kirke, vingård og bullade.
Den største naturseværdighed
på øen ligger dog på den anden
side af øen i retning mod Fyn.
Efter to kilometer tværs over
Aarø ender man ved en lille parkeringsplads med borde og bænke samt en fin sandstrand, hvor
det store naturområde Aarø Kalv
tager sin begyndelse.

M

delige sted, hvor de i yngletiden
kan være i fred for mennesker og
ræve.
Det forholder sig sådan at ikke
blot Småholmene men også de
yderste tre fjerdedele af Aarø
Kalv er udlagt til natur- og vildtreservat for at beskytte ynglefuglene. Der er adgangsforbud i
området fra den 1. marts til den
15. juli, så vil man, og det skal
man da, en dejlig tur ud på kalven, så er det uden for denne periode, det skal foregå.
Aarø Kalv er også beskyttet
som en del af det europæiske Natura2000-område »Lillebælt«.
Den har en stor værdi på grund af
sine vigtige naturtyper og fuglearter.

»Naturreservat von Löw«

De inderste dele af Aarø Kalv er
ca. 6000 år gamle, og de yngste
er fra i går!
Gamle landkort og luftfotografier viser, at det store naturområde vrider og drejer sig og ændrer
form; lægger til nogle steder og
nedbrydes andre steder.
Gennemsnitligt bliver halvøen
hele 10 meter længere hvert år,
fordi havstrømme og bølger fører
materialer fra nedbrydning af
øens skrænter på sydkysten om i
læ af kalven. Faktisk kan man sige, at Aarø Kalv er ved at vokse
fra Jylland til Fyn.
Ud for spidsen ligger de ubeboede Småholme, som juridisk hører til Barløse på Fyn. En gang lå
de fjernt fra kalven, men nu er
der kun 250 meter imellem, og
man kan normalt vade ud til dem
fra Aarø Kalv – fra Jylland til Fyn.
Tilmed er det en stor oplevelse,
fordi man føler sig som Palle alene i verden fjernt fra al menneskelig bebyggelse og larm.

Kalven rummer et enestående og
ganske lille naturreservat på
knap en halv hektar.
Omkring 1915 opdagede nogle
tyske botanikere, at der voksede
en sjælden og smuk plante på
den del af Aarø Kalv, der kaldes
Randholm, den violetblomstrende »evighedsblomst« lav hindebæger.
Aarø hørte dengang som det
øvrige Sønderjylland til Tyskland, og det var det første sted i
det tyske rige, at botanikerne
fandt denne fine strandengsplante.
Det lille område blev opkøbt og
indrammet af fire store granitstolper, som stadig står der. Arealet blev i 1917 overdraget til
amtsdirektøren i Haderslev Amt,
Landrat Hugo Philipp Freiherr
von Löw von und zu Steinfurth,
som tak for den hjælp, han havde
ydet med at inddige og afvande
naturområder på øen.
Löw blev for øvrigt hyldet af
befolkningen for sin gode og retfærdige forvaltning af amtet, da
han måtte forlade Sønderjylland i
1920 efter genforeningen.

Småholmene

Den rige natur

På den største af Småholmene
vokser der en gammel, kroget
hyldebusk. I toppen af busken er
der placeret store klumper af
tangbuske med småsten. Kan det
være højvandet? Nej, slet ikke.
Det er såmænd de sorte, langhalsede øglefugle, skarverne, der
har bygget reder her på dette fre-

Kalven, der geologisk set er det,
man kalder et krumoddekompleks eller et fed, er meget varieret med småklitter, strandenge,
strandoverdrev samt småsøer og
kanaler. Geologisk set er det en af
de største og mest betydningsfulde dannelser af denne art i Danmark.

En vandretur ud til spidsen af
kalven er smuk og omvekslende.
Den ene vej kan man f.eks. gå
langs stranden på den side, der
vender væk fra Aarø, og på hjemturen kan man følge indersiden
af kalven med fine strandenge,
hvor der græsser galloway-køer.
Er vejret godt i august eller september måned, så er det en fin
idé at tage badetøj og madkurv
med.
Blæse kan det, da der er hav til
begge sider, men på Aarø-siden

Strandmandstroen – den stikker.

Malurt – god til kryddersnaps.

Strandsalaten – sjælden plante.

900 meter på 90 år

Galloway-kvæget græsser på de fine strandenge på Aarø Kalv.
er der store krat af rynket rose,
som kan give læ under frokosten.

Invasiv busk
Apropos rynket rose, så er det en
fremmed art, som ikke bør vokse
i et Natura2000-område. Inden
mange år bliver der sandsynligvis sat en bekæmpelse i gang af
denne smukke, men stærkt invasive busk.
Ud over roserne er Aarø Kalv
kendt for en række sjældne og
dejlige plantearter. Først og fremmest må den stikkende, stålgrå
strand-mandstro nævnes, som altid er en oplevelse, når man møder den.
Også den storbladede og spiselige strandkål vækker opsigt sammen med den sølvgrå strand-malurt, som kan bruges i kryddersnaps.
Sidst, men ikke mindst, må den
sjældne strandsalat nævnes. Oprindelig blev den indslæbt fra
Østeuropa, men har nu spredt sig

flere steder, ikke mindst på kalven, hvor man især i august måned lægger mærke til dens violette himmelvendte blomster tæt på
strandbredden.

Rævestreger
Indtil isvinteren 1994-95 var der
ingen ræve på Aarø. Fuglene kunne stort set yngle i fred og ro på
Aarø Kalv, og der var mange af
dem.
Måger, terner, ænder og vadefugle i hundredvis. Men da havet

På vandretur i Evigheden.

fredag 21. oktober 2011

SØNDERJYLLAND

SDR

Aarø Kalv

Af Martin
Reimers,
skovfoged,
Naturstyrelsen,
Sønderjylland

Én ting er botanik, geologi og historie, noget helt andet de følelser, man bliver fyldt med, når
man vandrer på Aarø Kalv. En tur ud til spidsen kan sammenlignes med en bjergbestigning,
selv om der er ganske fladt. Det er et fugleparadis, men fuglene trues af indvandrede ræve.

spræller

Roden af Aarø Kalv.

Den storbladede og spiselige strandkål vækker opsigt.

frøs til, gik rævene over isen til
øen og ynglede, så de i løbet af få
år dannede en stor bestand.
Det lykkedes ikke at udrydde
dem, og de første ræves efterkommerne lever stadig på øen,
hvor de også søger føde på Aarø
Kalv.
Antallet af ynglende fugle er
derfor faldet meget, og fristederne, de har tilbage i området, er
ud over Småholmene også de
ubeboende øer Linderum og Bastholm, der ligger nord for Aarø.

Vandreturen til spidsen
Én ting er botanik, geologi og historie, noget helt andet de følelser, man bliver fyldt med, når
man vandrer på Aarø Kalv.
En tur ud til spidsen kan sammenlignes med en bjergbestigning, selv om der er ganske fladt.
Følelsen af at efterlade civilisationen og efter en længere tur til
fods at nå den yderste spids er en
oplevelse, man ikke glemmer.

En af de fire granitstolper, som indrammer »Naturreservat
von Löw«. Her blomstrer den sjældne lav hindebæger.
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Rende nær den yderste spids.

