


Aabenraa skovdistrikts bemærkninger:

Rødekro kommune fremhæver samarbejdet mellem skovdistriktet og kommune, især på det sidste
ved oprettelsen af 3 naturbaser væresteder  for kommunens børnehavebørn i henholdsvis Lerskov
plantage, Rhedersborg skov og Rugbjerg plantage.  Ved skrivning af disse kommentarer foreligger
der en skovlovstilladelse til etablering af pladserne, såvel som Skov-og Naturstyrelsen har givet et
bidrag på 30.000 kr til hjælp til etablering af basisfaciliteter i de nævnte skove.  Realisering afven-
ter derfor alene ankefristen.

Kommunen peger på en ny adgang for gående fra bysamfundene Rise/Søst til Rise- og Søst skove.
Det er en interessant og relevant ide. Motorvejen har afskåret beboerne i Rødekro for deres histori-
ske benyttelse af skovene.
En ny adgang til skovene vil kunne etableres ved at benytte jernbanetunnelen under motorvejen;
hvilket i givet fald nærmere skal afklares med Banestyrelsen.  Der er  også en tunnel under motor-
vejen ved Rise.
Mange vil imidlertid være nervøse ved at gå gennem en lang uoplyst tunnel, så alternativt skulle der
bygges en stibro over motorvejen.
Sønderjyllands amts vejvæsen har oplyst, at en sådan bro i limtræ vil kunne opføres for omkring 3
mill. kr.  P.t. er det næppe en realistisk løsning.
Distriktet vil som opfølgning tage en drøftelse med Rødekro kommune om, hvordan ideen kan
fremmes på en økonomisk realisabel måde, idet vi er helt enige i kommunens intention.

Kommunen peger videre på den fremtidige benyttelse af Kalvø.
Nye aktiviteter, som f.eks. etablering af et mindre træskibsværft, vil være velkommen, men det hele
skal ske i en balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Aktiviteterne i de kommende år vil være koncentreret om i fællesskab at søge at realisere den ”5-
års plan”, som distriktet i samarbejde med Kalvø-udvalget fremlagde ved miljøministerens besøg
på øen den 16.februar i år.  Vi har forstået, at kommunen også aktivt vil medvirke til realiseringen.
Der er allerede igangsat en naturskolesatellit på Kalvø (vores fælles naturskole ”Skovlyst”), di-
striktet er i fuld gang med hovedistandsættelse af bygningskomplekserne. I 2002 er der af Skov-og
Naturstyrelsen givet en anlægsbevilling til nyt tegltag på ”Nyboder” på 1,6 mill. kr og 350.000 kr
til alm. bygningsvedligeholdelse på Kalvø.   Vi håber ligeledes at kunne få havnen uddybet.
Der er således værdifulde projekter i gang, som skal følges op.

De nævnte 6 sommerhuses fremtid er som bekendt afklaret ved en ministerbeslutning i forbindelse
med det nævnte ministerbesøg i Februar,  så dette ønske er i hovedsagen afklaret.  Tilbage står nu
at distriktet ændrer kontrakterne for sommerhusene, så de er tilpasset den nye situation.

Det er stadig et åbent spørgsmål, om der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Kalvøs nord-
lige område ved havnen eller om dette ikke er nødvendigt.  Det afklares i et samspil mellem Skov-og
Naturstyrelsen, Rødekro kommune og amtet.

Der er i den kommende planperiode mange samarbejdsflader til Rødekro kommune.


