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Kalvøarealerne, som består af øen Kalvø (17,1 ha.) i Genner Bugt, landarealer på fastlandet ved
Kalvø (24,4 ha.) og Rundemølle arealet (5,1 ha.), blev købt af Miljøministeriet i 1974. Kroen,
Vikingehuset og en del af strandbredden på selve Kalvø ejes af andre.

Kalvø er et meget besøgt område, som er landfast via en dæmning. Øen er præget af havnen med
lystbådene, fiskermiljøet med stejlepladsen og de karakteristiske huse i Nyboderstil.
Lystbådehavnen er lejet ud til Kalvø Brolaug. Tillige er der lejemål med enkelte erhvervsfiskere.
Øens midte kaldes Ørkenen, som er et uretableret grusgravsområde fra 1950–60´erne. Her ses
tydeligt de forskellige plantesamfunds indvandring. Øvrige arealer udgøres af græssede strandenge.
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Arealet på fastlandet består dels af lave, græssede strandenge, markante og meget smukke græssede
overdrevsskrænter med gamle træer og urørte skovpartier. Vestligst findes en bevoksning af ær
plantet i 1967 i Flemming Junckers ejertid.

Rundemøllearealet ligger ovenfor den gamle restaurerede og naturfredede vandmølle Rundemølle.
Arealet udgøres af et markant, græsset overdrev under naturlig tilgroning. Fra den anlagte p-plads er
der en meget fin udsigt ud over Genner Fjord.

På grund af områdets store offentlige interesse har distriktet fra 1998 og indtil videre nedsat et
”Kalvø-udvalg” bestående af lokale politikere og organisationer og andre lokale, der har interesse
for øen og dens udvikling. Dette udvalg er at betragte som et underudvalg til distriktets brugerråd.

4�������������!�
Kalvø m.m. ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Selve Kalvø ligger midt i en
tunneldal og området på fastlandet ligger på skrænten til tunneldalen. Sydvest for området fortsætter
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tunneldalen videre i retning mod Rundemølle, der ligger på den sydlige kant af tunneldalen i et
morænelandskab med overvejende lerbund. Vest for området fortsætter tunneldalen videre i form af
en ås i retning mod Lerskov Plantage.

På Kalvø findes moræneler, -sand og –grus samt ferskvandstørv og saltvandsgrus. På fastlandet
findes smeltevandssand og –grus i vest og moræneler og ferskvandstørv i øst. Den midterste del af
Kalvø er gravet væk efter grusgravning. For Rundemølle er jordarten smeltevandssand som i syd
afgrænses af moræneler og –grus.

Områderne ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 12. For
dette område er interessen rettet mod tunneldalen Genner Hule, og i fortsættelse af den – i
begyndelse dog ved siden af og parallelt med – går Jyllands betydeligste ås, Genner Ås, med
typiske mosefyldte lavninger ved siderne.

Årsnedbøren er ca. 980 mm
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Kalvø dækkes af vildtreservat nr. 56 udlagt af hensyn som raste- og yngleområde for vandfugle.

�	�������	
Rundemølle grænser mod nord op til arealer, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 7. juni
1993 (registreringsnummer 7847.00.1), der bevarer de landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier samt sikrer offentlig adgang.

Overdrevene, standengene og ørkenen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Kalvø m.m. prioriteret som et
naturområde – beliggende i kystnærhedszonen. Området er af særlig landskabelig værdi og delvist
af biologisk og geologisk værdi. Selve øen er af særlig friluftsmæssig værdi, mens fastlandet er af
friluftsmæssig værdi. Dele af arealerne på fastlandet er udpeget som VMPII lavbundsarealer.
Skovrejsning er for størstedelens vedkommende uønsket. Området er del af et turistområde.

Rundemølle er prioriteret som et jordbrugsområde med naturinteresser. Området er af geologisk
værdi og af særlig biologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi. Området passeres af en national
cykelrute og er del af et turistområde.
I kulturmiljøregistreringen er Kalvø udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
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Ved Kalvø er på ”landsiden” udlagt 3,5 ha urørt askeskov og 3,0 ha græsningsskov umiddelbart
nord herfor. Den urørte skov er næsten ufremkommelig på grund af stejle skrænter og våde
vældpartier. Skoven er opstået indenfor de sidste 40-50 år ved naturlig succession.

Ved Rundemølle er udlagt 0,7 ha urørt skov mod vest og 1,9 ha græsningsskov mod nord.
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Johs. Meiers kort fra 1641 viser Kalvø og de omkringliggende områder som skovbevoksede.
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Dæmningen til fastlandet er bygget i flere omgange; idet den er bygget på et op til 10 m dybt
dyndlag. Historien fortæller, at man i 1800 tallet bl.a. har brugt en stor skibssætning fra
vikingetiden, som stod på strandbredden, som fyld til dæmningen.

Der er på Kalvø fundet en del flinteredskaber fra stenalderen.

Kalvø er særlig kendt for, at det var her agent Jørgen Bruhn fra Aabenraa i 1847 oprettede et
skibsværft, hvor man indtil 1864 byggede et antal sejlskibe, bl.a. clipperen Cimber. Der arbejdes for
tiden på at påbegynde bygningen af en mindre båd, kaldet en sjægte, som et undervisnings- og
museumsprojekt på Kalvø.

På Rundemøllearealet står møllens brandtræ. Bøgetræet blev fredet i 1961, som et 200 år gammelt
træ. Det væltede delvis i sommeren 1998, og ligger nu hen til naturlig forfald.

På selve Rundemølle har Løjtlands Historiske forening indrettet en mindre lokalhistorisk udstilling,
hvor også en del af Kalvøs historie omtales.
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Kalvø hører til et af distriktets mest besøgte områder. Det er især det samlede miljø omkring
havnen, de gamle værftsarbejderboliger og vandrestien rundt om Kalvø, der trækker folk til stedet.

Sønderjyllands amt og skovdistriktet har sammen udgivet en folder ”Kalvø-stien”, der dels omtaler
Kalvø, dels indeholder beskrivelse af en afmærket stirute fra hovedvejen Aabenraa-Haderslev (ved
Genner Hoel) gennem private skovarealer og hen over skovdistriktets meget smukke
overdrevsarealer på landsiden og ned til Kalvø.

I 2001 har distriktet udgivet en folder om den ”stenpark” af især ledeblokke, der er etableret midt på
Kalvø (afd.702f).

En primitiv lejrplads  ligger med en meget smuk udsigt i sydsiden af ærbevoksningen (afd. 704a) på
fastlandet.

P-pladsen ved Rundemølle besøges også af mange, ikke mindst på grund af det smukke terræn og
den gode udsigt. Det er vigtigt at værne om denne udsigt.

Hverken Kalvø eller Rundemølle arealet indgik i friluftsundersøgelsen i 1980. Undersøgelsen
Friluftsliv 98´ omfatter derimod arealerne, og der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater fra denne undersøgelse. Resultaterne viser, at Kalvø og Rundemølle kan forventes
karakteriseret som meget intensivt anvendte (dvs. med besøgstal på over 1000 besøgstimer pr. ha og
år).  Såfremt disse tal holder, vil der være tale om distriktets vel mest yndede naturområder.
.
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Skovdriften er i erhvervsøkonomisk sammenhæng stort set uden betydning.  Dog er den
ærbevoksning, som er etableret af Flemming Juncker i afd. 704 a (4,4 ha, plantet 1967) af nogen
interesse. Juncker interesserede sig meget for ærdyrkning, men desuden også fordi der findes meget
få ”rene” ærbevoksninger på distriktet. Denne bevoksning vil blive forstligt plejet, men efter
naturnære principper.
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Selve Kalvø har en begrænset størrelse.  Distriktet prøver at tilrettelægge benyttelsen sådan, at der
ikke iværksættes aktiviteter, der er i disharmoni med de naturhensyn, der især vejer tungt på Kalvøs
syd-og østside mod de indre dele af vildtreservatet og over mod fastlandet.  Det er vigtigt, at der
sikres ro på strandengsområderne.

Distriktet ønsker derfor at koncentrere frilufts- og formidlingsaktiviteter ud fra de nuværende
bebyggelser omkring Nyboder og ved havnen, så øen syd for disse bygningskomplekser så vidt
muligt friholdes for byggeri.
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På Kalvø findes fra gammel tid 6 private sommerhuse på skovdistriktets arealer.  Der er for mange
år siden  indgået aftaler med ejerne om, at husene skal nedrives, når længstlevende ægtefælle
opgiver benyttelsen. Af hensyn til ejerne og af hensyn til det bevaringsværdige kulturmiljø er det
primo 2002 besluttet, at sommerhusene kan bevares på stedet, men hovedsagelig i deres nuværende
form. Der er planer om (igen) at etablere af træskibsbyggeri ved havnen på Kalvø. Det skal være et
mindre projekt, der har formidlingsmæssig betydning, og som kan etableres i samarbejde med
museumsværftet i Flensborg og i samarbejde med distriktets naturskolevirksomhed.

Der er ligeledes planer om at flytte og udbygge toilet og servicefaciliteterne for det besøgende
publikum, når de finansieringsmæssige muligheder foreligger.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 2,9 ha askemose, 8 ha strandeng og 12,1 ha
overdrev.

:���)#�� (STG – 2,90 ha), :���)#�� (ASK – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet strandeng. Åben strandeng ved Kalvøs nordvestlige kyst. Kysten er for størstedelens
vedkommende mudret med høje græsagtige planter. Nord for engen findes beboelse. Syd for engen
findes en træklædt skrænt. I den sydlige del af engen går parallelle lave grøfter.
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På en halvø ligger en askebevoksning (afd. 701b). I det sydlige bryn af denne bevoksning findes et
vandhul med uklart vand. Ud over askebevoksningen ses ingen vedplanter på engen.
Typiske strandengsplanter er blågrøn kogleaks, læge-kokleare, stilk-mælde, samel og strandtusind-
gylden.
Engen afgræsset af kvæg. Der er intet hegn ud mod vandet.
Ved vandet syd for askebevoksningen er stranden fast.
����
�	A  Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, gul iris,
blågrøn kogleaks, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, hare-star, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Blæresmælde, brombær, hvid kløver, rød-kløver, læge-kokleare, vild kørvel, stilk-mælde, mælkebøtte,
stor nælde, gåse-potentil, liggende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, samel, kruset skræppe,
sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, trævlekrone, strand-tusindgylden, vandnavle.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af strandeng ved fortsat græsning.
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:���)#�� (ORE – 6,40 ha)
§ 3-beskyttet overdrev, som udgør størstedelen af den sydlige ø. Området er en flade, som er opstået
ved tidligere grusgravning, hvor øens overflade blev sænket med flere meter. Siden blev området
tilplantet med ær, men denne trivedes kun i yderkanterne, hvor der forinden var lagt muldjord. Det
indre af området er i dag åbent med mange spredte buske, især ær. Pionérplanter som håret høgeurt
har taget området i besiddelse og er blevet fulgt op af andre planter, hvoraf mange er typiske
overdrevsplanter (vellugtende gulaks, håret høgeurt, knold-ranunkel, kornet stenbræk, hunde-rose).
Der sker ingen afgræsning.
På området findes en kredsformet stenpark, hvor forskellige bjergarter er udstillet.
����
�	A  Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig rapgræs, sandskæg.
Tokimbladede: Bellis, mark-forglemmigej, gederams, håret høgeurt, gul kløver, vild kørvel, mælkebøtte, gåse-potentil,
knold-ranunkel, rejnfan, kornet stenbræk, lancet-vejbred, smalbladet vikke, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, hunde-rose, ær.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og forbedring af overdrev ved græsning hvis dette er muligt.
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:���)#'��(ORE – 2,7 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Overdrev på østvendt bakkeside med spredte buske og træer. Overdrevet er
hegnet sammen med en strandeng (afd. 706c) nedenfor og en slette ovenfor.
Dele af overdrevet er fugtige. Således er bakkens nedre del ved strandengen vældpræget. I sydvest
strækker en smal del af overdrevet sig op mellem løvskovsbevoksninger på bakken, hvor der findes
fugtige vældpartier med fugtpræget vegetation.
Typiske overdrevsplanter er vellugtende gulaks, almindelig kamgræs, eng-brandbæger, håret
høgeurt, rødknæ og kornet stenbræk. Hist og her ses tuer af gul engmyre.
Græsningen er ekstensiv og foregår med kvæg.
Rødblad-arten 5�����
	���������	�� er på rødlisten som sårbar (V).
Blåbladet rødblad, glatstokket rødblad og sortdugget vokshat er på gullisten som
opmærksomhedskrævende (X).
����
�	A� Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig kamgræs, skov-kogleaks, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv,
kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Bellis, eng-brandbæger, brombær, sump-forglemmigej, vår-gæslingeblomst, almindelig høgeurt, håret
høgeurt, rød-kløver, almindelig knopurt, strand-kvan, vild kørvel, glansbladet løvefod, mælkebøtte, stor nælde, liggende
potentil, vinget perikon, aften-pragtsjerne, bidende ranunkel, rødknæ, nøgle-skræppe, roset-springklap, kornet stenbræk,
kløftet storkenæb, sumpkarse, ager-tidsel, horse-tidsel, trævlekrone, lancet-vejbred, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Engriflet hvidtjørn, slåen, ær.
Svampe: Almindelig glanshat, gulmælket huesvamp, klor-huesvamp, eng-køllesvamp, orange mosnavlehat, rødblad
(5�����
	� ��������	��, blåbladet rødblad, glatstokket rødblad �	��� �	������������
, papil-rødblad, ru rødblad,
silkeglinsende rødblad, stjernesporet rødblad), eng-vokshat, gul vokshat, liden vokshat, papegøje-vokshat, slimstokket
vokshat, snehvid vokshat, sortdugget vokshat, voksgul vokshat.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrigt overdrev på bakkeside ved fortsat græsning.

:���)#'7 (STG – 5,10 ha)
§ 3-beskyttet strandeng. Fugtig strandeng vest for sundet inden for Kalvø. Den mest kystnære del
ligger i vildtreservatet.
Ud mod vandet findes mudrede bredder med rørsump og høje græsagtige planter. Engen er hegnet
sammen med et overdrev (afd. 706b) på en bakkeside mod vest. Der er enkelte buske samt et træ.
Området neden for bakkesiden er vældpræget. Gennem engen går en frahegnet grøft med
strømmende vand. Derudover findes der flere vandfyldte grøfter.
Græsningen er ekstensiv og foregår med kvæg. Engen synes ikke at være kreaturernes foretrukne
område.
Typiske strandengsplanter er strand-annelgræs, harril, blågrøn kogleaks, strand-kogleaks, enskællet
sumpstrå, strand-svingel, strand-trehage, strand-asters, kødet hindeknæ, vingefrøet hindeknæ,
jordbær-kløver, stilk-mælde, sandkryb og strand-vejbred.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Strand-annelgræs, bredbladet dunhammer, fløjlsgræs, mangeblomstret frytle, harril, almindelig
hundegræs, kryb-hvene, gul iris, almindelig kamgræs, blågrøn kogleaks, børste-kogleaks, skov-kogleaks, strand-
kogleaks, ten-pindsvineknop, almindelig rapgræs, eng-rævehale, knop-siv, lyse-siv, hare-star, hirse-star, næb-star,
stjerne-star, sylt-star, top-star, toradet star, tykakset star, almindelig sumpstrå, enskællet sumpstrå, rød svingel, strand-
svingel, butblomstret sødgræs, tandet sødgræs, tagrør, kær-trehage, strand-trehage, tæppegræs.
Tokimbladede: Strand-asters, almindelig brunelle, dunet dueurt, lodden dueurt, døvnælde, engelskgræs, almindelig
firling, græsbladet fladstjerne, sump-fladstjerne, sump-forglemmigej, kødet hindeknæ, vingefrøet hindeknæ, eng-
kabbeleje, kattehale, jordbær-kløver, rød-kløver, sump-kællingetand, glat løvefod, stilk-mælde, mælkebøtte, bittersød
natskygge, stor nælde, vinget perikon, bidende pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, kær-ranunkel, lav ranunkel,
tigger-ranunkel, sandkryb, skovkarse, butbladet skræppe, kruset skræppe, nøgle-skræppe, stinkende storkenæb,
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sumpkarse, kær-svinemælk, kær-svovlrod, sværtevæld, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, kær-tidsel,
trævlekrone, vandnavle, strand-vejbred.
Vedplanter: Bævreasp, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af fugtig strandeng ved fortsat ekstensiv græsning.

:���)#)� (ASK 1947 – 2,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området er udlagt som urørt skov. Askeskov i skrånende sænkning på
bakkeside. Træerne er høje, og der er megen skygge. Der er væld og fugt i bunden samt rislende
bække.
Der er mange blomster, bl.a. tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, tyndakset gøgeurt, stor konval, almindelig rapgræs, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde,
løgkarse, stor nælde, dag-pragtstjerne, skovmærke, skvalderkål, stinkende storkenæb, sumpkarse.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, hassel, almindelig hvidtjørn, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af artsrig askemose.

:���)#)7 (ASK 1952 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området er udlagt som urørt skov. Tæt krat på fugtig skrænt. Afgrænsningen
mod tilsvarende krat på skrænten med andet ejerforhold er ikke tydelig. Området indeholder mange
forskellige vedplanter og væltede træer.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Almindelig rapgræs, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, spring-balsamin, brombær, lund-fladstjerne, vild kørvel, stor nælde, stinkende
storkenæb.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-gran, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, almindelig
røn.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose med tæt krat på skrænt.

:���)�#� (ORE – 1,90 ha), :���)�#� (ORE – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Hegnet overdrev på og oven for en stejl nordvendt skrænt. Skrænten flader
ud forneden.
Oven for skrænten er der lysåbent med mange små vedplanter, især ær, samt spredte større træer. På
skrænten findes tættere buskads og højere græs. Den øvre del af skrænten er beskygget. Den nedre
del rummer lysåbne partier mellem høje vedplanter.
Der er mange typiske overdrevsplanter både oven for skrænten og på skrænten. På skrænten findes
overdrevsplanterne især på den udfladende del forneden. Typiske overdrevsplanter er mark-frytle,
vellugtende gulaks, eng-brandbæger, håret høgeurt, mark-krageklo, almindelig pimpinelle, sølv-
potentil, rødknæ (forholdsvis mange), lyng-snerre, kornet stenbræk (forholdsvis mange), hunde-viol
og hunde-rose.
Fra overdrevet oven for skrænten er der en smuk udsigt over Genner Bugt og Kalvø. Tidligere har
udsigten været flottere, idet vedplanter på skrænten nu er blevet store og er begyndt at genere.
En gammel tyk bøg på kanten af skråningen er fredet. En del af træet er væltet i 1998.
Oven for den østlige del af skrænten findes en rasteplads med borde og bænke.
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����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, almindelig draphavre, fløjlsgræs, mark-frytle, vellugtende gulaks, krybende
hestegræs, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig kvik, almindelig rajgræs, eng-rapgræs, enårig rapgræs,
lyse-siv, pigget star, rød svingel.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, canadisk bakkestjerne, almindelig bjørneklo, blåhat, blåmunke, høst-borst, eng-
brandbæger, skov-brandbæger, brombær (fler småarter), liden burre, døvnælde, gul fladbælg, græsbladet fladstjerne,
stor fladstjerne, flipkrave, bakke-forglemmigej, liden fugleklo, hvidmelet gåsefod, almindelig gåsemad, hejrenæb,
hindbær, hyrdetaske, grøn høgeskæg, håret høgeurt, almindelig hønsetarm, blå-klokke, bugtet kløver, fin kløver, hvid
kløver, almindelig kongepen, mark-krageklo, almindelig kællingetand, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, stor
nælde, hvid okseøje, liggende pileurt, snerle-pileurt, vej-pileurt, almindelig pimpinelle, liggende potentil, sølv-potentil,
prikbladet perikon, hvas randfrø, bidende ranunkel, lav ranunkel, rejnfan, rødknæ, almindelig røllike, butbladet
skræppe, hvid snerre, lyng-snerre, almindelig stedmoderblomst, kornet stenbræk, stinkende storkenæb, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil, kølle-valmue, glat vejbred, lancet-vejbred, gærde-vikke, muse-vikke, smalbladet
vikke, vår-vikke, hunde-viol, krat-viol, engelsk visse, glat ærenpris, læge-ærenpris, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, gyvel, hassel, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, kortstilket filt-rose, glat hunde-
rose, almindelig røn, slåen, skov-æble, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og udvikling af overdrev. Pleje kan fortsat ske ved græsning eller eventuelt
ved slåning. Buskads og vedplanter på skrænten bør udtyndes. Indsatsen bør koncentreres om den
øvre del, hvor buskadset er tæt og er ved at genere udsigten.

5�	�����
§ 3-beskyttet vandløb vest for litra 710 b og c. Vandløb ved områdets nordlige skel neden for den
nordvendte skrænt. Ved vandmøllen Rundemølle løber vandløbet ud i Elsted Bæk. Omgivelserne er
tæt bevoksede. Længden ved skoven er 120 m. Forureningsgraden er I-II.
����
�	A Enkimbladede: Grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�.���	����	, �	�	����������	.
Slørvinger: 4������	,�&�
���	.
Biller: Strømklobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: #�(�	���	, 0����(�	����,��	�������	�.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
Distriktet vil i den kommende planperiode skulle fortsætte istandsætning og vedligeholdelse af de
bevaringsværdige bygninger på Kalvø samt søge at realisere planerne for forbedringer i forhold til
publikumsservice og formidling.
Der skal oprettes nye aftaler med sommerhusejerne, således at der kan sikres den rette
bevaringsstatus.
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Der etableres naturskole-satellit på øen (filial af Naturskolen Skovlyst), gerne så den kan
understøtte det træskibsværftprojekt, der måtte blive etableret.

Havnen udlejes fortsat.

Strandengs-og græsningsskovarealerne plejes ved fortsat græsning.

Ved Rundemølle opretholdes den nuværende tilstand med publikumsfaciliteter, kortbord m.v. og
der søges skabt en direkte stimæssig forbindelse via det fredede område til ovennævnte Kalvø-sti
(jævnfør Rundemøllefredningen).


