Landskabet – naturen – planter og dyr
Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel
tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er
egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op af vandet,
og derved bliver til en ø. Grusgravningen på øen i 1960’erne
har dog fjernet de øverste 8 meter af bakken, så øen i dag
fremstår som en flad, støvleformet ø med små idylliske bugte, godt beskyttet for vind og vejr bag det lægivende fastland.
Disse betingelser gør Kalvø ideel for både fugle og lystsejlere, der kan søge ly for vejrliget.
De naturlige betingelser i området tiltrækker mange vadefugle, der både kan søge føde, raste og yngle her.
Plantelivet på øen er også yderst interessant, da der både er
planter, der vokser tørt og sandet i ”ørkenen” på øens midte
og skov- og strandengsplanter andre steder på øen.
Ud mod vandfronten ses flere steder nogle karakteristiske
store, gamle, stynede popler, som strækker sine ny udvoksede grene ud fra de gamle kæmpestammer.
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Kalvøstien
Den smukt afmærkede sti, som går fra parkeringspladsen ved Genner Hoel til Kalvø, er ca. 3 km lang. Stien
går gennem et smukt og varieret skovlandskab, forbi
rørskovene i bunden af Genner Bugt og videre over kuperede marker med græssende køer for til sidst at ende
på Kalvø. Ruten byder på smukke udsigtspunkter med
vue over Kalvø og det omgivende farvand. Der er rastepladser undervejs og en primitiv overnatningsplads,
hvor der må tændes bål og slås telt op for natten.

Øens historie
Kalvø har gennem tiden været brugt til kreaturgræsning
og eksport af tørv og brænde. I 1847 blev øen købt af
Jørgen Bruhn, som oprettede et skibsværft ved den beskyttede bugt. Værftet blev til en betydelig virksomhed
med smedje, bedding, boliger og mange ansatte. Ejerne
byggede en dæmning og bro til Kalvø. Broen blev dog
senere erstattet af dæmning i 1939. Øen er senere blevet solgt til Flemming Juncker og igen i 1974 blev ejerskabet overtaget af Miljøministeriet, for at sikre publikums adgang til området.

Stenparken
Dele af øens midte er præget af den grusgravning, der
fandt sted i 1960’erne og som efterlod et tørt, ørkenlignende areal uden muldlag, hvor der er lavet en stenpark
med karakteristiske sten fra det danske landskab. Stenene er anbragt i en cirkelformet opstilling. Stenene er
såkaldte ledeblokke, som under sidste istid blev transporteret den lange vej fra Norge og Sverige, og ned til
Danmark.

Praktiske Oplysninger
Kalvø er en lille ø på 17 ha, beliggende i bunden af Genner
bugt. Øen er forbundet med fastlandet med en dæmning, så
man kan køre dertil.
Der er kun få fastboende på øen, som dog især i sommerperioden er flittigt besøgt af både lystsejlere og turister med
natur- og kulturhistoriske interesser.
Øen har et fint og veludbygget stisystem, der går hele øen
rundt. Den 1.5 km lange handicapvenlige rute går ganske
tæt på vandet, så man på hele turen har mulighed for at
nyde udsigten. Der er flere opsatte borde og bænke langs
stien.
På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a.
kan benyttes af handicappede i kørestol.
Lystsejlere har adgang til grill-område. Der er toilet- og
badefaciliteter for sejlerne i ”Den gamle Smedje” nær havnen.
Flere forskellige friluftsaktører på Kalvø, bl.a. Kalvø Bådelaug, DGI, Det Maritime Kalvø, Kalvø Badehotel og Skovlyst
Naturskole laver forskellige aktiviteter og arrangementer på
øen i årets løb.
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Du må gå på alle kyststrækninger og bade fra alle
strande.
Hunde skal føres i snor
Ridning er ikke tilladt på Kalvø
Værn om planter og dyr og vis hensyn overfor de lokale
beboere og dem, der har deres erhverv på øen.
Brug affaldsstativer og flaskecontainere.
Teltslagning er ikke tilladt.
Gå ikke ind i natur- og vildtreservatets område med
tagrør, siv og anden sumpvegetation i fulenes yngletid
fra 1. april til 15. juli.
I det indre reservat er det forbudt at sejle med motor
og sejl. I det ydre reservat er det forbudt at sejle med
vandscooter, jetski og lignende.

Læs mere om Kalvø i den digitale guide på
www.aabenraa.dk under Borger/Natur og Miljø/Natur/Friluftsliv.
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