
 

 

 

Fremtidig anvendelse af Store Okseø – idépulje  

 

Har du en god idé? 

I forbindelse med borgermødet på Rønshoved Højskole den 2. april 2019, har det væ-

ret muligt at indsende forslag til Store Okseøs fremtidige anvendelse. Kommunen tak-

ker for borgernes indsendte forslag. Hvis flere ønsker at bidrage med forslag bedes de 

indsendt på mailadressen st.okseoe@aabenraa.dk senest den 31. oktober 2019. 

Idéhøringen skal være med til at afklare idéer til udvikling på Store Okseø, men også 

klarlægge hvilke idéer, der kan arbejdes videre med. Efter idéhøringen er afsluttet, vil 

der blive lavet et notat med resuméer af alle indkomne forslag, og der bliver afholdt 

en inddragende proces med lokale interessenter.  

       

Baggrund for idéhøringen  

Store Okseø er en naturskøn ø på omtrent 8 hektar, som ligger i Flensborg Fjord tæt 

ved Sønderhav og naboøen Lille Okseø. Naturstyrelsen ejer øen, mens Lille Okseø er 

ejet af Københavns Lærerforening. På Store Okseø har der tidligere været en forpag-

ter, som stod for drift af øen, dens færge og kro. Siden 2016 har forpagteraftalen væ-

ret opsagt og øen stået ubeboet hen. For at genetablere øen som et attraktivt be-

søgsmål, har det været nødvendigt at foretage en grundig oprydning af det efterladte 

byggeaffald og samtidig fjerne den saneringsmodne bygningsmasse.  

 

Aabenraa kommune og Naturstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale og i fælles-

skab afsat penge til at gennemføre den igangværende oprydning og nedrivning på 

øen. Arbejdet er påbegyndt den 30. september 2019. Efterfølgende skal der etableres 

friluftsfaciliteter, bl.a. muldtoilet, shelters, bålplads og en pontonbro til mindre både 

og kajakker.  

 

Det forventes at oprydningen og den efterfølgende etablering af friluftsfaciliteter er 

færdig i sommeren 2020. I hvilket omfang der efterfølgende skal ske yderligere udvik-

ling og hvordan det eventuelt skal ske, søges afklaret med det kommende udviklings-

perspektiv. Først bliver der indsamlet idéer og derefter udføres en inddragende proces 

med interesserede borgere. Efterfølgende vil Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune i 

fællesskab vurdere de indkomne idéer og udarbejde et udviklingsperspektiv. Afslut-

ningsvist skal planen godkendes politisk i Aabenraa Kommune, og derefter udarbejdes 

en ny samarbejdsaftale mellem Kommunen og Naturstyrelsen.  

 

Indsendelse af idéer 

Har du bemærkninger, ideer eller forslag til øens fremtidige anvendelse skal de være 

Aabenraa Kommune i hænde senest 31. oktober 2019.  

 

Ideer og forslag skal sendes til: st.okseoe@aabenraa.dk. Hvis du har spørgsmål til 

arbejdet med Store Okseø, kan du kontakte byplanlægger Mette Nielsen på telefon 

7376 6237 og på e-mail menie@aabenraa.dk, eller teamleder Lene Nebel på telefon 

7376 7050 og e-mail plan@aabenraa.dk.  

 

Plan  

Dato: 28. oktober 2019 

Sagsbehandler: Mette Nielsen 

Direkte tlf.: 7376 6237 

E-mail: menie@aabenraa.dk 
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