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Velkommen til unik, bynær natur
New York har Central Park. København har Eremitagen. Sønderborg har Kær Vestermark. Et styk-
ke unik natur lige uden for byens travle liv – et sted, hvor man kan nyde naturen og roen, men 
også et sted til rekreativ aktivitet.

Jeg er meget glad for, at Sønderborg Byråd i 2014 besluttede at købe det tidligere militære øvel-
sesområde nord for Sønderborg. Ved at købe området sikrede vi, at de naturmæssige værdier be-
vares. 

Kær Vestermark er en oase af natur med adgang til hav, små skove, marker, levende hegn og stier 
– tilsat bygninger, som kan opdateres og bruges til forskellige, nyttige formål.

Vores opgave bliver nu at passe godt på Kær Vestermark, så vi på den ene side bevarer områdets 
store naturmæssige værdier – på den anden side giver mulighed for, at der kan foregå aktiviteter til 
glæde for de borgere og foreninger, der måtte ønske det.

Formålet med denne helhedsplan er at sikre alle borgere fri adgang til området i videst muligt om-
fang – med respekt for de aktiviteter, der i forvejen har hjemme her, planlagte aktiviteter som fx 
Spejdernes Lejr 2017 og andre, kommende aktiviteter.

Det har været skønt at opleve den store interesse for at byde ind med ideer til området. Jeg hå-
ber, interessen vil fortsætte – når helhedsplanen skal blive til virkelighed, når vi tager imod 40.000 
spejdere i sommeren 2017, og når området i årene derefter skal være netop den oase, vi drømmer 
om.

Vi ses på Kær Vestermark.

Venlig hilsen 

Erik Lauritzen, 

borgmester 
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Indledning
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af bud-
get 2015, at der skulle ”udarbejdes en helhedsplan for 
det erhvervede område ved Kær Vestermark, i samarbejde 
med nuværende brugere, foreninger og borgere. Helheds-
planen skal udarbejdes under hensyntagen til den forestå-
ende spejderlejr i 2017”.

Kær Vestermark er området inden for den orange linje på 
kortet nedenfor: 

Driften og realiseringen af helhedsplanen er forankret i kul-
tur, borger- og fritidsudvalget. Udvalget har på møderne i 
januar og april 2015 godkendt tidsplanen for helhedspla-
nens tilblivelse. 
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Rammer for aktiviteter
Rigtig mange – både enkeltpersoner og interessegrupper – 
er kommet med gode ideer og input til den fremtidige brug 
af Kær Vestermark. Nogle kan ikke realiseres af fx lov- eller 
planmæssige årsager, andre er ikke relevante i helhedspla-
nen. Men mange er med i dette planforslag.

Fredningssagen for Kær Vestermark, Spejdernes Lejr 2017 
og Helhedsplanen for Kær Vestermark indgår i et tæt sam-
spil. Fredningssagen sætter rammer for Kær Vestermark, 
mens helhedsplanen beskriver, hvilket fritidsliv, borgerne 
kan have inden for disse rammer – herunder en spejder-
lejr.

Kær Vestermark passes i det daglige af Fritidsafdelingen i 
Land, By og Kulturforvaltningen i Sønderborg Kommune. 
Plejen foregår efter den eksisterende plejeplan. Når fred-
ningen er godkendt, skal der udformes en ny plejeplan.

Plejeplanen skal udarbejdes af et plejeudvalg, der er un-
derlagt Plejemyndigheden i Sønderborg Kommune.

Kær Vestermark tænkes udviklet i flere faser:

Fase 1 2015-2016 Fredningsforslag afleveres

Byrådet godkender helhedsplan

Fase 2 2016-2017 Forberedelse og afvikling af Spejdernes Lejr 2017

De første etableringer af stier, shelters, informationstavler, naturlegeplads m.v.

Fredning besluttes

Der udarbejdes plejeplan

Fornyelse af lejeaftaler hvert fjerde år

Anlægsarbejder som kloak, strøm og vand udføres i 2. halvår af 2016

Fase 3 2018-2020 Udsætning af dyrehold

Udvikling af den rekreative udnyttelse af området

Opnå erfaringer med efterspørgsel fra brugerne

Fase 4 2021- > Evt. yderligere udbygning af naturfaciliteter

Revision af plejeplan efter fem år
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Fredning
• Sønderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsfor-

ening (DN) har ønsket at rejse en fredningssag for Kær 
Vestermark bl.a. for at sikre et rekreativt område tæt på 
Sønderborg By.

Fredning af et areal er at sætte rammer for et områdes an-
vendelse. Det er en af de få langsigtede beslutninger, vi 
har tilbage i en stadigt hurtigere udvikling. Anvendelsen 
kan antage forskellige former gennem generationer, men 
vi kan stole på, at området indeholder nogle permanente 
værdier. Fredninger medfører en sikkerhed for den fremti-
dige vedligeholdelse. Områder, der fredes, er i virkelighe-
den fyldt med dynamik og skal plejes gennem en pleje-
plan. 

Sønderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsfor-
ening har fremsat et fredningsforslag, der sigter mod at 
bevare Kær Vestermark som byens åndehul. Herefter har 
Fredningsnævnet op til to år til behandling. Arealet må 
imens ikke benyttes i strid med forslaget. Forslaget inde-
holder fremtidssikrede rekreative muligheder for Sønder-
borg By. 

Planmæssige forhold
Kær Vestermark ligger nord for Sønderborg, i det åbne 
land. Det grænser mod øst op til et erhvervsområde, som 
bl.a. indeholder store tekniske anlæg så som et kraftvar-
meværk. Mod syd støder det op til et rensningsanlæg, mod 
vest ud til Alssund og mod nord til Kær Vig.

Mulighederne for at planlægge i området er begrænset af 
nærheden til de tekniske anlæg, der medfører en konse-
kvenszone i kommuneplanen på 500 m.

Yderligere er der på arealerne ud til Alssund en strandbe-
skyttelseslinje på 300 m, hvor det er stort set umuligt at få 
tilladelse til fysiske ændringer. 

I området mod nordvest er der en eksisterende skydeba-
ne, som Sønderborg Kommune ønsker at bevare. Også 
den giver en konsekvenszone.

Ændringer i det åbne land skal godkendes af kommunen, 
og i forbindelse med ændringerne vil kommunen tage hen-
syn til den overordnede planlægning og beskyttelse samt 
fredningen af området. 

AR

AR

Miljøkonsekvenszoner
Konsekvensområde ved forsvarets øvelsesbane

Konsekvenszone ved kraftvarmeværk

Konsekvenszone ved veje og jernbaner

Renseanlæg

Kraftvarmeværk



7

Naturforhold 
Mere end 33 ha af området er i dag registreret som be-
skyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er for 
en stor del naturtypen overdrev, som har udviklet sig på 
de vedvarende græsarealer. Området rummer også area-
ler med naturtyperne mose og eng samt op mod 30 sø og 
vådområder. Naturtyperne er beskyttet mod varige og væ-
sentlige tilstandsændringer. Det gælder ligeledes for ca. 
230 meter beskyttet vandløb (se kort "Naturbeskyttelses-
interesser" på næste side). 

Kommunen har plejepligt på størstedelen af de 33 ha be-
skyttet natur. Det betyder bl.a., at græsarealer skal afgræs-
ses eller slås, og søer skal plejes for at undgå tilgroning.

På Kær Vestermark er der ca. 800 meter beskyttede sten- 
og jorddiger, som fremgår af den nationale udpegning. 
Gamle diger helt fra udskiftningen før 1793 udgør stadig 
et landskabselement vinkelret på kysten. Disse mere end 
fem km diger er endvidere omfattet af beskyttelsen, da jor-
den er offentligt ejet. Diger i tilknytning til beskyttet natur 
er også beskyttede. De jordfaste strukturer af digerne er 
beskyttet mod tilstandsændringer (se kort "Naturbeskyttel-
sesinteresser" på næste side). 

Ca. 16 ha af Kær Vestermark er udlagt til fredskov. Det er 
en arealreservation til skovbrugsformål med forbud mod 
anlægsarbejde (se kort "Naturbeskyttelsesinteresser" på 
næste side). 

På de mange naturarealer på Kær Vestermark er der et 
rigt plante- og dyreliv. Enkelte arter har en særlig streng 
beskyttelse i henhold til bilag IV i habitatdirektivet. Løvfrø, 
stor vandsalamander og alle fire-seks typer flagermus er 
beskyttet som arter, og deres levesteder er også beskyttet. 
Nationalt har Danmark en artsfredning af en række dyr og 
planter. For Kær Vestermark dækker den over alle padder, 
flagermus og orkideer. 

Sønderborg Kommunes naturpolitik beskriver bl.a., hvor-
dan kommunen prioriterer naturplejen ud fra naturens kva-
litet.

AR

Naturbeskyttelsesinteresser
Strandbeskyttelse

Fredskov

Beskyttede naturtyper
Mose

Overdrev

Sø

BES_VANDLOEB

BES_STEN_JORDDIGER

SOE_BES_LINJER

Beskyttede vandløb

Søbeskyttelseslinje

Beskyttede sten- og jorddiger
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Eksisterende forhold

Landskab

Kær Vestermark fremtræder i dag som et kulturlandskab, 
der har sin oprindelse i de store landboreformers udskift-
ningslandskab i slutningen af 1700-tallet med en række 
udflyttede gårde fra landsbyen Kær. Der ses stadig rester 
af udskiftningshegn vinkelret på kysten.

Da Kær Vestermark ikke har været traditionelt intensivt dyr-
ket siden 1963, og gårdene ikke har været beboet, frem-
står området uopdyrket med græs og flere små kratbevok-
sede vandhuller.

Generelt er Kær Vestermarks hegn på grund af den eks-
tensive brug mere markante, fyldigere og mere artsrige, 
end man normalt ser. Dertil kommer nyere kulisseagtige 
hegn og småplantninger, der er etableret af forsvaret. Sam-
men med småskove, fugtige krat og de oprindelige hegns-
struktur danner de små og middelstore landskabsrum.

Den vestvendte kystskrænt ned mod Alssund er bevokset 
af et smalt bælte af gammel skov og krat. I tilknytning her-
til er der tre små, gamle skovpartier oven for kystskrænten. 
Strandbredden neden for kystskrænten er meget smal, let 
bugtet, sandet og bevokset med rør. Hvor lavninger i terræ-
net møder kysten, er kysten flad med rørbevoksning. Det 
ses ved Kær Vig, der i dag er en inddæmmet sø samt syd 
for vigen ved vandløbet Vestermark. 

Terrænet er flad bundmoræne.  Sammen med bevoksnin-
ger parallelt med kysten og den korte afstand til den mod-
stående kyst har det stor betydning for oplevelsen af det 
kystorienterede landskab. Udsynet til selve vandfladen 
kræver generelt, at man enten er relativt tæt på kysten eller 
i en vis højde, og derfor er det kystorienterede landskab re-
lativt begrænset til denne side.

Biodiversitet

Morænelandskabet ved Kær Vestermark rummer man-
ge forskellige naturtyper. Naturtyperne udgør levesteder 
for dyr og planter. Naturtypernes kvalitet kan måles ud fra, 
hvor egnet arealet er til at rumme de forskellige arter, som 
naturligt kan leve netop der. Naturarealets alder og størrel-
se betyder meget for kvaliteten. 

På Kær Vestermark er der store sammenhængende arealer 
med vedvarende græs, som siden 1963 har udviklet sig til 
naturtypen overdrev. Udviklingen skyldes især en kontinu-
erlig drift med høslæt og en gødskningsfri drift siden 1992. 
Den højeste naturværdi findes i den gamle, selvgroede na-
turskov på kystskrænten. Den udvikler sig fortsat i fri dyna-
mik med havet. Ellesump og specielle søer med Kransnål-
alger er internationalt beskyttede naturtyper, som findes få 
steder på det gamle øvelsesterræn. Disse naturtyper giver 
en meget varieret natur. Områdets store variation i leveste-
der afspejler sig også i det rige og varierede fugleliv. En af 
de særlige arter på Kær Vestermark er den lille løvfrø, som 
ofte høres kvække fra træer og buske, da den kan klatre. 

De gamle bygninger på arealet udgør potentielle sove- og 
overvintringssteder for forskellige flagermus-arter. 

Det er kendetegnende for Kær Vestermark, at det store 
sammenhængende naturlandskab byder på en stor varia-
tion af levesteder, som afspejles i et rigt dyre- og plante-
liv. Denne naturrigdom giver besøgende muligheder for na-
turoplevelser ud over det sædvanlige. 
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Bygninger / tekniske anlæg 

Bygegård

Løkkegård

Møllestedgård

Frydendal

Fiskebækgård

Kraftvarmeværk

Renseanlæg

Skivedepot

Skydebane

Forhindringsbane

Dansk Politihundeforenings klubhus

Sønderborg Skyttekreds'
klubhus og skydebane
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Gårdene er udvidet og moderniseret, men ligger alle, hvor 
de lå i 1864:

• Møllestedgård (1.174 m2).
• Frydendal (980 m2). Stuehuset nedrives, men retten til 

at genopføre en bygning på soklen søges sikret.
• Løkkegård (1.542 m2) ønskes istandsat som spejdernes 

hovedkvarter.
• Fiskebækgård (ruin og skal forblive sådan) er sikker-

hedsmæssigt indhegnet.
• Bygegård (1.130 m2) bruges af Hjemmeværnet.
• Kamphuset er et træhus mellem Fiskebækgård og Løk-

kegård, der rives ned.
• Ammunitionsmagasin er tomt p.t., men kan bruges.
• Skivedepot (230 m2) bruges af SkydebaneSamvirket 

Kær Vestermark og Sønderborg Jagtforening.
• Skydebaner på 300 m., 50 m. og 50 m (25 m pistolba-

ne) samt flugtskydning på arealer syd for skydebanen.
• Foreningshus, der er ejet af Skyttekredsen.
• Foreningshus, der er ejet af Politihundeforeningen.
• Forhindringsbane, hvor de farligste forhindringer er af-

blændet. 

Bygegård

Firlænget gårdanlæg. Historistisk hovedbygning, opført i 
1909, med to frontispicer der vender ud mod omgivelser-
ne og ikke mod gårdrummet. Alle anlæggets bygninger er 
med trempel, og især hovedbygningen har fine definerede 
pudsede felter i tremplen, og vinduerne er indrammet med 
pudsede detaljer. 

Driftsbygninger i anlægget bærer præg af ombygninger, og 
flere af murhullerne er ændret til et andet format. 

Alle anlæggets bygninger har nyere tag af pladeeternit, og 
der er isat mange tagvinduer. 

Anlægget bærer præg af påmonterede tekniske anlæg som 
udluftning og trapper, der ikke er tilpasset bygningens arki-
tektur. Bygningernes tilstand vurderes at være god.

SAVE-vurdering af  hovedbygningen

Arkitektur 3

Kluturhistorie 4

Miljø 3

Originalitet 5

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

SAVE-vurdering af  driftsbygningerne

Arkitektur 4

Kluturhistorie 5

Miljø 3

Originalitet 6

Tilstand 3

Bevaringsværdi 4

SAVE-vurdering (”Survey of Architectural Values in the Enviroment”): 
Kortlægning og registrering af bygningers bevaringsværdi på en skala fra 
1 til 9. Bygninger med bevaringsværdi 1 er oftest fredede bygninger, 2 - 
4 er fremtrædende bygninger i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og 
håndværksmæssige udførelse, 5 - 6 er jævne, pæne bygninger, 7 - 9 er 
ofte bygninger uden arkitektonisk eller historisk betydning. Bevarings-
værdien har ikke noget med brugsværdien at gøre.
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Det gamle gartneri, Skivedepotet 

Bygningen er sandsynligvist opført i midten af 1800-tal-
let i en landlig klassicistisk stil. Den har tidligere været et 
gartneri, og man kan aflæse i bygningens vinduesrytme, at 
længehuset har været delt i to funktioner.

Huset er hovedsaligt originalt, dog med et par påmonte-
rede udluftningsanlæg, der ikke er tilpasset bygningens 
form eller skala. Bygningen er fejlagtigt blevet malet oven 
på den oprindelige kalkfacade, hvilket har medført store af-
skalninger. Vinduerne er originale på nær et par, og de er 
i forholdsvis god stand. Bygningernes tilstand vurderes at 
være middel til god. 

SAVE-vurdering af hovedbygningen

Arkitektur 3

Kluturhistorie 4

Miljø 3

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3
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Møllestedgård

Møllestedgård er et firlænget gårdanlæg, hvor stuehuset 
udgør den sydlige længe, mens den østlige længe er en af-
tægtsbolig. Både stuehus og aftægt er opført i klassicistisk 
stil med pudsede hjørnekvadre og tandsnitsgesims. Gård-
facaderne er meget enkle og harmoniske, mens stuehu-
sets facade mod syd er mere prangende med frontispicer 
og bæltegesims. 

De to øvrige længer er driftsbygninger i en enkel landlig 
klassicistisk stil. Vinduerne er af støbejern, og over de store 
porte mod vest og nord er taget løftet i højden. 

Gårdrummet er intakt med de fire længer, som indrammer 
det, og den bevarede pigstensbelægning. Man er visuelt 
adskilt fra den nære industri, men trafikken på Omfartsve-
jen kan høres.

Fra Nørre Havnegade ankommer man via en indrammet 
indkørsel mellem vestlængen og en fritliggende trempella-
de mod vest. Denne fremstår nyere end de øvrige drifts-
bygninger og er mere ornamenteret. Bl.a. har denne byg-
ning flere gesimsbånd, og taget bæres på spær med 
udskårne, synlige spærender.   

Alle bygningerne fremstår originale, bl.a. findes mange 
af de originale, kittede vinduer endnu, ligesom stuehu-
sets ene skorsten er bevaret. De store tagflader er stort set 
ubrudte og giver bygningerne en fornem ro. Bygningernes 
generelle tilstand vurderes til at være middel til god. 

SAVE-vurdering af hovedbygningen

Arkitektur 3

Kluturhistorie 4

Miljø 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

SAVE-vurdering af  driftsbygningerne

Arkitektur 4

Kluturhistorie 5

Miljø 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4
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Løkkegård

Løkkegård er et firlænget gårdanlæg fra 1866. Stuehuset, 
der udgør anlæggets sydlænge, er bevaringsværdigt med 
en værdi på 3 ifølge SAVE-skalaen. Bygningen er opført i 
klassicistisk stil med en stor detaljerigdom. Centreret på 
sydfacaden findes en stor frontispice med vinduesrose, og 
der er snedkerværk i schweizerstil i gavltrekanten. 

Bygningen er pudset og har pudsede hjørnekvadre samt 
rigt ornamenterede indgangspartier på både vestgavlen og 
nordfacaden. Taget er ubrudt, dog er flere nyere skorste-
ne sat på, mens de originale skorstene fra er taget ned fra 
rygkammen. Alle bygningerne på stedet er meget originale, 
bl.a. findes mange af de originale kittede vinduer endnu.

Driftsbygninger er fine og har alle murede trempler mod 
gården. Ud mod markerne er der plader på tremplen. Byg-
ningerne har en fin vinduesrytme, og støbejerns vinduerne 
fremstår originale. Sammen med hovedbygningen indram-
mer og definerer de et helt intakt gårdrum med pigstens-
belægning. I gårdrummet er man visuelt adskilt fra det 
nære miljø, og nærheden til kraftvarmværket opleves mini-
malt.

Bygningernes generelle tilstand vurderes til at være mid-
del til god.

SAVE-vurdering af  hovedbygningen

Arkitektur 3

Kluturhistorie 4

Miljø 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

SAVE-vurdering af  driftsbygningerne

Arkitektur 3

Kluturhistorie 5

Miljø 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3



14

Frydendal

Bygningen fra 1864 er opført i en enkel, klassicistisk stil 
med en rytmisk facade og med et rødt halvvalmet tegltag, 
hvori der endnu findes en skorsten.

Bygningen indgår som et element i det firlængede gård-
anlæg, hvor den sammen med de bevarede trempella-
der danner et afgrænset gårdrum. Stuehuset rives ned, og 
i den forbindelse vil gårdrummet blive åbent til haven mod 
syd.

Forhindringsbanen

Banen er åben for alle. De farligste forhindringer er afspær-
ret af sikkerhedsmæssige grunde. Nøgle udleveres af Fri-
tidsafdelingen.

I tilknytning til forhindringsbanen – og inden for rammerne 
i fredningsforslaget, der begrænser opstilling af bygnings-
elementer – kan der på sigt etableres et parkour-anlæg.

Sønderborg Skyttekreds’ klubhus

Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på 
brug af arealet.

Brugen fortsætter uændret.

Skivedepotet

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark bruger huset til sky-
deskiver og materiel til de faste skydebaneanlæg. Sønder-
borg Jagtforening har endvidere klublokaler i huset. Alt 
i henhold til eksisterende lejekontrakt med Sønderborg 
Kommune.

Brugen fortsætter uændret.

Dansk politihundeforenings klubhus

Klubhuset er ejet af foreningen, der har lejekontrakt på 
brug af arealet.

Brugen fortsætter uændret.

Infrastruktur 
Når man kommer i bil fra syd, kører man ad Skydebane-
vej, som skærer igennem området mod nordvest og ender 
ved Skivedepotet. Vejen forgrener sig mod øst og vest ind 
til bygningerne i området. 

I området er der desuden enkelte stier. Stien langs med 
Alssund er den, der benyttes mest. 
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Spejdernes Lejr 2017

Spejdernes Lejr 2017 efterlader en mængde varige spor i 
landskabet. Dens påvirkning af naturen ventes ikke at give 
varige spor. 

At lejren kommer betyder, at kommunen skal sørge for 
vand og kloak i hele området, hvilket åbner mulighed for 
bedre toiletfaciliteter efterfølgende. Bygningerne skal kun-
ne rumme en lang række faciliteter under lejren. Det be-
tyder, at de efterlades i en bedre stand, end kommunen 
overtog dem i.

Stisystemet udbygges og forbedres, så de mange spejde-
re kan komme rundt på arealet, og der etableres en række 
nye forbindelser. Der kommer en ny sti ind til Sønderborg 
ved Verdens Ende og andre forbindelser ude i landskabet. 
Flere steder langs kysten etableres nedgange til havet, og 
gamle udsigter fornyes ved beskæring. 

Ved Skivedepotet kommer der en bro, og midt på kyst-
strækningen dannes en mere kajakvenlig strand. På to ud-
valgte pladser kommer der shelters til overnatning. Her vil 
det også være mulighed for at ligge i telt. Ved Kær Vig og 
ved Ellemosen skabes fugleplatforme, som indpasses i 
landskabet. Midt i området fjernes træhuset (Nærkamphu-
set).

Spejderne planlægger at etablere faste anlæg som bade- 
og bådebroer, shelters og fugletårn, der skal blive stående 
og anvendes efterfølgende. 

Der opføres et vartegn for Spejdernes Lejr 2017, og det ef-
terlades som et madpakkehus, der også kan fungere som 
mødelokalitet. I nærheden af vartegnet opføres en natur-
legeplads, som også vil indeholde elementer af fitnessred-
skaber for både voksne og børn. Spejderne vil under deres 
ophold også bidrage med flere mindre  naturplejeaktiviteter. 
I områdets sydlige ende tilpasses området, så det kan 
rumme scenearrangementer med op mod 50.000 besø-
gende. Det giver mulighed for helt store koncertarrange-
menter.

Disse er et uddrag af planlagte ændringer og bidrag i for-
bindelse med Spejdernes Lejr 2017. Der kan være ele-
menter, der i planlægningen falder bort, og der kan kom-
me andre til. Samlet set vil lejren bidrage med en væsentlig 
opgradering af de eksisterende rekreative installationer og 
dermed en forbedret rekreativ anvendelse af området. 

Opsamling af høringssvar

Der har været mange kreative forslag til udviklingen af Kær 
Vestermark. Nogle er mere vidtgående, mens andre kan 
realiseres uden videre. Nogle tilgodeser primært en snæver 
burgerskare, og andre vil skabe værdi for en bredere skare. 
Der er også en række ideer, der strider mod de lovmæssi-
ge rammer, herunder fredningen af Kær Vestermark.

For at sikre en tilbundsgående proces inddrages alle ind-
komne forslag i en konkret udviklingsplan for Kær Vester-
mark. Sønderborg Kommune forpligter sig til at sikre, at 
potentialet i de gode forslag udvikles.

Byrådets stategiske planer  
for Sønderborg Kommune

Fyrtårne: 
ProjectZero, Byen Havn og Destination Sønderborg.

Fokus på: 
”Kultur og turisme”, ”Uddannelsesbyen”, ”Det gode 
liv”, ”Vækst og jobskabelse” og ”Indsats for beskæf-
tigelsen”, ”Tværgående samarbejde, ”Aktivt medbor-
gerskab” og ”Indsats for landdistrikter”.

Tværgående politikker: 
Sundhed, bæredygtighed og medborgerskab.

Udvikling af området
Som det er redegjort for i rammer og analyser af eksiste-
rende forhold, hviler udviklingen på en række af naturgiv-
ne, rammemæssige og aftalemæssige forudsætninger.

Det er byrådets ønske, at et bredt felt af interessent- og 
borgerinteresser bliver tilgodeset, og at udviklingen af Kær 
Vestermark understøtter Sønderborg Kommunes strategi-
ske udviklingsplaner.

Spejdernes Lejr 2017 vil være et vigtigt referencepunkt i 
udviklingen af områdets muligheder, da bygninger og area-
ler skal reserveres til dette brug.
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Biodiversitet

Af fredningens formål fremgår, at naturværdier og biodi-
versiteten skal bevares og forbedres. Herunder levemulig-
heder for plante- og dyreliv. Det skal ske ved naturpleje og 
naturgenopretning. Arealerne skal overvejende holdes lys-
åbne. 

Størstedelen af området er udlagt som arealer, hvor bio-
diversiteten er det primære mål, og hvor natur og rekrea-
tion spiller sammen. Det hjemmehørende vildt skal frem-
mes ved at forbyde jagt, fodring og løse hunde (undtaget 
særlige hundearealer). Terrænet kan udelukkende ændres 
i forbindelse med naturgenopretning og pleje. Driften skal 
fortsat ske uden afvanding, gødskning, sprøjtemidler og 
omlægning. Invasive arter skal bekæmpes, og der kan kun 
i begrænset omfang etableres nye beplantninger. Skovene 
skal i vid udstrækning passe sig selv, hvorimod søerne skal 
holdes lysåbne. 

Plejen af naturen på Kær Vestermark skal defineres nær-
mere i en plejeplan, der udarbejdet af et særligt plejeud-
valg.

Den drift, som pålægges arealet fra fredningen, afspejler 
ønsket om øget naturkvalitet. Naturens kvalitet kan beskri-
ves ud fra levestedernes 

• vildhed
• oprindelighed
• autenticitet og
• kontinuitet

jf. Sønderborg Kommunes naturpolitik.

Følgende biodiversitetsfremmende indsatser kan blive en 
del af en kommende plejeplan:

Søer plejes ved oprensning, holdes lysåbne, naturlig hy-
drologi genskabes ved at fjerne dræn, afgræsning holder 
søer lysåbne.

Vådområder genskabes, og naturlig hydrologi øges ved at 
sløjfe dræn. 

Vandløb dannes naturligt i terrænet, når den naturlige hy-
drologi genskabes.

Skovene skal være uden drift med naturligt forfald og gen-
vækst. Skovens udvikling slippes i højere grad fri, så skov-
brynet kan brede sig ind på lysåbne arealer.

Lysåbne arealer: Mest muligt areal med afgræsning, hø-
slæt, enkelte arealer henligges til naturlig udvikling med til-
groning.

Diger: De historiske diger bevares som linjeelementer i 
landskabet. Digernes vegetation bevares med minimal be-
skæring.

Kystskrænten bevares uforstyrret på nær udsigtspunk-
ter og nedgange, som friholdes for vegetation i tilstrække-
lig grad. 

Invasive arter bekæmpes aktivt.

Natur- og fritidsformidling

Kær Vestermark vil via fredning, brug og pleje udvikle sig til 
et spændende sted med stor mangfoldighed af natur. Det 
er intentionen, at området bliver et levende laboratorium 
for natur- og friluftsliv. Samtidig gemmer landskabet, kul-
turhistorien og stederne på utallige fortællinger, som ven-
ter på at blive fortalt. Kær Vestermark kan bidrage væsent-
ligt til Sønderborg Kommunes strategiske planlægning og 
blive en vigtig brik i arbejdet for at udvikle Destination Søn-
derborg.

Der vil være behov for formidling på mange niveauer. Det 
kan være alt fra interaktiv formidling fx apps, informations-
skiltning, basisformidling om stiforhold og servicefaciliteter 
til organiserede og uorganiserede natur- og friluftsture.  

I høringsfasen har der været en del input omkring organi-
seret natur- og friluftsformidling bl.a. i regi af Sønderborg 
Kommunes naturskoler. Forslagene spænder fra brugen af 
Løkkegård som base for formidlingen til udviklingen af et 
egentligt natur- og friluftscenter på Løkkegård eller Mølle-
stedgård umiddelbart uden for fredningsområdet.

Området vil også være attraktivt for mange andre former 
for organiseret formidling. Det kan være uddannelsesin-
stitutioner, guidede ture i turisme-regi, foreninger og laug 
og forskellige ture i privat regi. Plejemyndigheden vil skul-
le give tilladelse til visse organiserede aktiviteter, og kom-
merciel virksomhed vil som udgangspunkt ikke kunne fin-
de sted.

Fredningen og miljølovgivningen sætter vigtige rammer for 
byggeri og ophold. Det vil fx ikke være muligt, inden for de 
gældende miljøregler, at overnatte i bygningerne i den syd-
lige del af området.

Realiseringen af et natur- og friluftscenter vil kræve en om-
fattende analyse i Udviklingsplanen. Der kan bl.a. hentes 
inspiration fra Middelfart og Randers, hvor noget lignende 
har fundet sted. 

Plejemyndigheder vil skulle give tilladelse til informations-
skiltning etc. og mere vidtgående udvikling af anvendelsen 
skal sandsynligvis dispenseres fra Fredningsnævnet.
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Bygninger

Ifølge fredningsforslaget må der ikke opføres ny bebyggel-
se. Tilbygning og ombygning af eksisterende bebyggelse 
kan tillades efter godkendelse. Fredningen er ikke til hin-
der for opstilling af nødvendige, mindre, primitive læskure 
til husdyr.

Eksisterende bygninger skal så vidt det er muligt anvendes 
til almene, ikke-kommercielle formål, der understøtter fred-
ningen, herunder frilufts-, formidlings- og/eller naturformål 
samt lejrskoler. Hvis den generelle bygningsstandard på 
sigt øges, er der gode muligheder for, at bygningerne kan 
anvendes som forsøgslaboratorier for energirenovering og 
andre projekter for fx bevaringsværdige bygninger.

Generelt

Når helhedsplanen for Kær Vestermark er godkendt af by-
rådet, skal kultur-, borger- og fritidsudvalget godkende ret-
ningslinjer for brug af bygningerne til foreningsbrug.

Alle nuværende brugere/lånere af lokaler er bekendt med, 
at lokalerne skal være ryddet til spejderne i 2017, og at der 
sker en ny fordeling af lokalerne efterfølgende.

Løkkegård

Stuehuset kan bruges til møder, som foreningshus m.v. 
Der er ligeledes mulighed for at etablere publikumsfacili-
teter og omklædningsfaciliteter for både organiserede og 
selvorganiserede aktiviteter. Faciliteterne bør generelt ind-
rettes, så anvendeligheden bliver så fleksibel som muligt 
og åben for både organiserede og selvorganiserede bru-
gere.

Der er offentlige toiletter, som områdets brugere har ad-
gang til. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæ-
sonen er åbent i dagtimerne, mens der uden for sæsonen 
skal bruges sygesikringskort for at åbne.

Løkkegård ligger tæt på det område, der tænkes anvendt 
som naturlegeplads, hvorfor der vil være en del brugere i 
netop denne del af Kær Vestermark.

Laderne er uopvarmet, men vil kunne anvendes til en ræk-
ke forskellige aktiviteter.

Toiletter

Der er offentlige toiletter på Løkkegård og Møllestedgård. 
Det kan blive nødvendigt at renovere og øge toiletkapacite-
ten i de eksisterende bygninger.

Legepladser

Byrådet har et ønske om, at der etableres et rekreativt ak-
tivitets- og legeområde på Kær Vestermark. En udviklings-
plan skal redegøre for omfanget og mulighederne af disse 
aktiviteter på området. 

Forhindringsbane

De farligste forhindringer er afblændet. Sønderborg Kom-
mune ønsker at bevare anlægget for at kunne tilbyde den 
type træning, der kan udøves her.

Toiletter / kloak

Der er mulighed for at etablere toiletter i forbindelse med 
primitive overnatningsfaciliteter på området jf. frednings-
kortet. Der er toiletter i bygninger på alle de gårde, der er 
i drift. Brugen og udviklingen af dem afhænger af leje- og 
brugsaftaler samt den fremtidige brug.

SL2017 har ingen selvstændige krav til toiletbygninger, 
men i forbindelse med lejren kloakeres der, så der kan 
etableres toilet- og badefaciliteter.

Vand- og vandtappesteder

Der kan tappes vand ved Løkkegård. Der er også mulig-
hed for at udvikle de primitive lejrpladser /shelterpladser 
med tappesteder.

Shelters

Der etableres to til fire primitive overnatningspladser med 
shelters og kortvarig teltslagning. Der kan indlægges vand 
og toiletter.

Parkering

Parkering må inden for fredningsområdet kun ske på veje 
og parkeringspladser. Ved arrangementer kan plejemyn-
digheden give begrænset tilladelse til parkering på særligt 
afmærkede steder i delområde 1 og delområde 2 jf fred-
ningskortet. Parkering ved større arrangementer skal her-
udover ske uden for fredningen.
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Stier og veje

Der foreligger en stiplan for Kær Vestermark, som er en in-
tegreret del af Sønderborg Kommunes stihandlingsplan. 
Realiseringen af stierne på Kær Vestermark vil lægge sær-
ligt vægt på tilgængelighed for mange, og der vil være fo-
kus på handicapvenlighed ved belægning og adgang.

I de kommende år ønskes der etableret stier til glæde for 
både vandring, cykling, ridning og mountainbiking. Stier-
ne forbindes til det øvrige stisystem i området. På kortet er 
indtegnet forslag til nogle stier, men på sigt kan der tæn-
kes flere. 

• Stierne kan bruges til langrend om vinteren.
• Det skal sikres, at ridning og mountainbiking ikke sker 

på de samme stier som cyklende og vandrende færdsel.
• Der skal indtænkes handicapvenlig adgang til stisyste-

met i relevant omfang.
• Der skal indtænkes håndtering af affald. Det skal sik-

res, at der er tilstrækkeligt med skraldespande, og at de 
tømmes med passende intervaller.

• Der kan opsættes permanent skiltning til orienterings-
løb i samarbejde med de lokale orienteringsklubber. Der 
kan opsættes permanent skiltning til løberuter, så løber-
ne kan måle løbehastighed.

• Det er også foreslået at etablere sansestier – med hhv 
spiselige og giftige planter.

Stier

Skydebane

Skydebanen er et aktiv for Sønderborg Kommune. Brugen 
af banen er styret af en miljøtilladelse. 

Friluftsscene

På arealet tættest på Sønderborg (delområde 1 i frednings-
forslaget), ligger forhindringsbanen. Arealet skråner let ned 
mod Alssund mod vest. Til SL2017 vil arealet blive indret-
tet til sceneområde, hvor scenen placeres i den vestlige 
ende med ”ryggen” mod Alssund.

Der åbnes mulighed for, at der kan opstilles en lignende 
scene i den østlige ende med bagsiden mod Møllested-
gård. Det muliggør en openair koncert med musik fra to 
scener.

Der etableres faste el-, vand- og kloakforhold, der til dagligt 
er skjult under dæksler.

Arealet vil også kunne anvendes til lejrarrangementer, dra-
geflyvning m.v.

Kær Vestermark kan også i fremtiden benyttes til ”Kampen 
om Als”, ”Ladywalk” og lignende større arrangementer og 
motionsløb, samt de eksisterende aktiviteter i regi af Sky-
debane Samvirket Kær Vestermark.

Infrastruktur

Ved infrastruktur forstås de fysiske anlæg der befordrer 
transport og kommunikation i et givent område. Infrastruk-
turen skal afpasses og udvikles til brugen af området. Med 
afviklingen af SL2017 har Sønderborg Kommune en helt 
unik situation for Kær Vestermark, da afviklingen af en mo-
derne spejderlejr af det omfang fordrer store anlægsinve-
steringer i infrastruktur. Der pågår derfor et større koordi-
neringsarbejde for at sikre, at alle anlæg optimeres men 
også indtænkes i Kær Vestermarks udviklingsplaner.

Sikring af handicappedes adgang

Det er byrådets ønske, at alle borgere i Sønderborg Kom-
mune kan få glæde af Kær Vestermark.

Derfor skal der tages hensyn til, at også personer med 
nedsat bevægelighed og handicap kan få adgang til områ-
det.

Beredskab

Det skal sikres, at brugere, hvis uheldet skulle være ude, 
kan tilkalde 112 på en måde, så ambulance og rednings-
mandskab kan finde frem. Måske skal der opsættes en 
hjertestarter ved Løkkegård.
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Brug af arealerne

I fredningsforslaget, som Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Sønderborg Kommune har udarbejdet i fælles-
skab, kategoriseres arealerne på Kær Vestermark i fire ty-
per:

• Delområde 1 – Arrangementsområde, hvor der kan 
holdes 10 større arrangementer/år. Dertil hørende fa-
ciliteter, herunder toiletter og scener, kan stilles op 
midlertidigt. Der kan sættes to permanente transforma-
torstationer op på arealet og anlægges grusvej jf. kortbi-
lag. Kørsel i relation til arrangementet skal primært ske 
via fordelingsvejen.

• Delområde 2 – Område med friluftsfaciliteter og et vist 
aktivitetsniveau som fx agilitybane, naturlegeplads, na-
turformidling, parkering, madpakkehus. Området skal 
kunne fungere som udgangspunkt for mindre aktiviteter 
i området, fx hundetræf, mindre spejderarrangementer, 
kulturhistoriske spil mm. Midlertidigt depot, oplagring, 
parkering m.v. i tilknytning til et arrangement er tilladt.

• Delområde 3 – Rekreativt naturområde, hvor natur og 
rekreation spiller sammen. Små teltlejre, camps og min-
dre arrangementer af kortere varighed kan afvikles med 
plejemyndighedens tilladelse. Arrangementer herudover 
kan kun tillades efter dispensation fra Fredningsnævnet.

• Delområde 4 – Naturområder, hvor det primære formål 
er biodiversitet. Offentlighedens færdsel og almindelig 
benyttelse skal ske på naturens præmisser.

Fredningsforslaget er endnu ikke godkendt, men det er al-
ligevel relevant allerede nu at planlægge ud fra en forvent-
ning om, at inddelingen bliver som foreslået.

På visse græsarealer opsættes der almindelige landbrugs-
hegn (trådhegn) til husdyrbrug. Nye hegn skal være forsy-
net med klaplåger, stenter el.lign., så offentligheden sikres 
adgangsmuligheder. 
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Anløbsbro

Der vil være mulighed for at etablere en anløbsbro ved en-
den af Skydebanevej, som Skibslauget Sebbe Als, Nydam-
bådens Laug, Hjortespringbådens Laug og andre har mu-
lighed til at benytte som udflugtsmål og til aftensejladser. 
Opførelse af en evt. naust (bådhus til vinteropbevaring) vil 
ikke være muligt på grund af fredningsbestemmelserne. 
Udformningen af en anløbsbro skal ske i samarbejde med 
spejderne og andre aktører i tilknytning til området.

Forhindringsbanen

Er åben for alle. De farligste forhindringer er afspærret af 
sikkerhedsmæssige grunde. Nøgle udleveres af Fritidsaf-
delingen.

Der kan i tilknytning til forhindringsbanen – og inden for 
rammerne i fredningsforslaget, der begrænser opstilling af 
bygningselementer – på sigt etableres et parkouranlæg.

Sønderborg Skyttekreds’ klubhus

Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på 
brug af arealet.

Brugen fortsætter uændret.

Skivedepotet

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark anvender huset til 
opbevaring af skydeskiver og materiel til de faste skydeba-
neanlæg. Sønderborg Jagtforening har endvidere klubloka-
ler i huset. Alt i henhold til eksisterende lejekontrakt med 
Sønderborg Kommune.

Brugen fortsætter uændret.

Dansk Politihundeforenings klubhus

Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på 
brug af arealet.

Brugen fortsætter uændret.

Nye etableringer

Det er ikke tilladt at bygge nyt i området. Det fremgår af 
fredningsforslaget, men selv uden det, ville det ikke være 
muligt på grund af de nævnte kystbeskyttelses, støj- og 
konsekvenszoner.

Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg som 
fx tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, transformersta-
tioner og master. Der må ikke føres luftledninger over are-
alerne. Etablering af anlæg som fx golfbaner, nye skyde-
baner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner for fly og 
helikoptere m.m. er ikke tilladt.

Der må kun etableres nedadrettet belysning og kun i til-
knytning til boliger og driftsbygninger. Undtaget er midler-
tidig belysning i forbindelse med arrangementer i delom-
råde 1.

Der må gerne opstilles fugletårne, og der må etableres to-
fire primitive overnatningspladser med shelters og kortvarig 
teltslagning. Der kan indlægges vand og toiletter. Det kan 
overvejes, om den ene shelterplads skal have kapacitet til 
en hel skoleklasse. Shelters kan bygges i tilknytning til ka-
jakpladser og skal leve op til bygningsreglementet. Som 
nævnt kan disse etableres af spejderne under SL2017.

Der kan etableres (natur-)legeplads og opstilles motions-
redskaber, som understøtter områdets rekreative anven-
delse på arealer, hvor det er tilladt ifølge fredningskortet. 
Også denne kan etableres af spejderne under SL2017 og 
blive stående efterfølgende.

Der må opsættes informationstavler til formidling af områ-
det.

I tilknytning til kysten kan der jf. fredningskortet etableres 
bade- og bådebroer, herunder pladser til ophaling af kano- 
og kajakker. Sejlads med motorbåde eller kitesurfing kan 
ikke finde sted med udgangspunkt fra Kær Vestermark.

Spejderne arbejder med en ide om, under hensyn til 
fredningsforslaget, at fritlægge et rørlagt vandløb under 
SL2017.
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Foreningsdrift og / eller kommerciel drift

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark

Da kommunen erhvervede skydebanerne, tog Sønderborg 
Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds og Borgerforenin-
gen i Sønderborg initiativ til at etablere SkydebaneSamvir-
ket Kær Vestermark.

SkydebaneSamvirket har indgået driftsaftale med Sønder-
borg Kommune, så SkydebaneSamvirket driver og admi-
nistrerer skydebanerne på vegne af Sønderborg Kommu-
ne. Skydesamvirket modtager et årligt selvforvaltet tilskud 
herfor.

Formålet er at sikre alle interesserede skytter/foreninger 
adgang til at bruge skydebanerne under sikkerhedsmæs-
sigt godkendte forhold.

Marken umiddelbart syd for skydebanen anvendes til ler-
dueskydning efter gældende regler og er forhåndsgod-
kendt af Sønderborg Politi. Marken vil være tilgængelig for 
alle til daglig, men er ved skydearrangementer lukket og 
synligt afmærket.

Hundeklubber

Kær Vestermark bliver brugt af mange hundeejere. Nog-
le nyder blot en gåtur i området, mens andre laver hunde-
træning i området. Nogle er organiseret i foreninger, andre 
ikke.

Hunde er velkomne over alt på Kær Vestermark, men da 
Kær Vestermark skal være tilgængelig for alle, er det nød-
vendigt at begrænse løse hunde til særlige områder.

I samarbejde med hundeklubberne indrettes særlige om-
råder til hundetræning. Disse områder kan bookes af klub-
ber og foreninger. Selv om et område er booket til hunde-
træning, vil det stadig være åbent for private hundeluftere.

Bygningsdrift

Det kan overvejes, om bygningsdriften på sigt skal organi-
seres ligesom skydebanen, så det bliver foreninger, der i 
fællesskab og med et årligt selvforvaltet driftstilskud driver 
en bygning, der er omdannet til foreningsbrug.

Det kan også overvejes at etablere et udsalg (cafeteria), der 
drives af en interesseret aktør. Det kunne være i forenings-
regi eller som et socialt projekt (støttet beskæftigelse).

Formidlingsansvar

Hvis der bliver arbejdet videre med planerne om at formid-
le naturværdierne til private borgere, skoleklasser, forenin-
ger, turister m.v., er der behov for, at det sker på en fagligt 
kompetent måde.

Det kan derfor være relevant at indgå samarbejde med en 
aktør med de rette faglige kompetencer, fx naturskolerne i 
Sønderborg Kommune.

Den service, det i givet fald vil være – både i form af op-
sætning af permanente informationstavler og i form af per-
sonale/guider – er ikke finansieret pt.

Høslet og dyrehold på arealerne

Der vil i relevant omfang blive indgået aftale med land-
mænd om høslet på arealerne.

På andre arealer vil der blive indgået aftale om dyrehold, 
der skal afgræsse arealerne. Da disse arealer skal være 
indhegnet (men med adgang for mennesker), vil dyrehol-
dene først blive etableret efter 2017, fordi der ikke opsæt-
tes hegn, inden eller mens spejderne frit skal kunne fær-
des på arealet.

Naturpleje

Med den eksisterende arbejdsmarkedslovgivning er kom-
munerne forpligtet til at etablere nyttejobbere, der ikke må 
udføre ordinært arbejde.

Der kunne tænkes etableret en nyttejobordning med natur-
pleje på Kær Vestermark, som varetager

• oprydning efter brugere (affald)
• vedligehold af informationsskilte m.v.
• beskæring af buskads, og 
• oprensning af søer, vandløb og grøfter.
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Udviklingsplan
Helhedsplanen beskriver rammerne for områdets anven-
delse og sammenfatter de mange ønsker og forslag, som 
er sendt til kommunen i løbet af den offentlige høring. Hvor 
ønskerne strider mod rammerne, er dette beskrevet i sam-
menfatningen, eller ønskerne er taget helt ud. 

Herefter forestår arbejdet med at omsætte de mange gode 
ideer i praksis. Det er byrådets ønske, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som i perioden frem til SL2017 konkreti-
serer ønskerne i en udviklingsplan. Arbejdet skal foregå i 
samarbejde med SL2017’s planlæggere med det formål at 
indarbejde dele af ønskerne i spejderlejren, så disse kan 
bestå efter SL2017. 

Arbejdsgruppen nedsættes repræsentativt blandt forslags-
stillerne og skal i udviklingsplanen – i et samspil med kom-
munen – skitsere det strategiske fundament i en mission 
og vision samt i konkrete handlingsplaner for det samvirke, 
den fond eller foreningsdannelse, som opererer som aktø-
rer i området. Udviklingsplanen kan fx indeholde bud på, 
hvordan bygningerne kan  drives, og hvordan foreningers 
og aktørers evt. egenindtjening kan håndteres på et ikke-
kommercielt grundlag. En udviklingsplan vil således kunne 
indeholde mange udviklingspotentialer og perspektiver for 
den fremtidige udvikling og fx være et strategisk fundament 
i udviklingen af et evt. natur- og friluftscenter.
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Bidragydere 
Forslaget til helhedsplanen, som den fremlægges her, er 
udarbejdet på baggrund af input fra:

• Kultur-, borger- og fritidsudvalget
• Folkeoplysningsudvalget
• Det Grønne Råd
• Borgermødet den 3. februar 2015 om fredningen af 

Kær Vestermark, hvor der også kom input til helheds-
planen

• Danmarks Naturfredningsforening (via fredningssagen)
• Dansk Ornitologisk Forening (via borgermødet 3. februar 

og Det grønne Råd)
• Handicaprådet
• Landsbyforum
• Musik- og koncertinteressenter
• Naturskolerne
• De kommunale forvaltninger
• Hundeforeningerne på Kær
• Kær Landsbylaug
• Lejrledelsen bag Spejdernes Lejr 2017
• SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
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