




Kær Rekreative Park - fakta 

 Ca. 145,5 ha. 

 Åben græsslette med spredte hegn og mange små 
vandhuller. 

 3 mindre skove. 

 Fritidsafdelingen har fået overdraget ansvaret for området. 

 Ruinen (Fiskebækgård) er indhegnet og de farligste 
forhindringer på forhindringsbanen er afblændet. 

 Området plejes fortsat (inkl. affaldshåndtering) pba. 
plejeplan udarbejdet af Naturstyrelsen og Forsvaret. 

 Spejdernes Lejr 2017 skal bruge hele arealet og alle 
bygninger. 

 

 

 



Kær Vestermark- begrænsninger 

 

Strandbeskyttelseslinjen (blåt 
område), der administreres af 
Naturstyrelsen. 

  

 



Kær Vestermark- begrænsninger 

 

- Konsekvenszoner omkring 
Kraftvarmeværket (500 m., 
skraveret cirkel) og omkring 
Rensningsanlægget (ikke 
indtegnet). 

 (Betyder at aktiviteter indenfor zonen kan 

blive påvirket af støj og lugt). 



Kær Vestermark- begrænsninger 

 

- Søbyggelinjen ( kraftigt blåt 
område). Beskyttelse af 
landskabsbilledet 

 



Kær Vestermark - begrænsninger 

 

- Skydebanens støjzone.  



Kær Vestermark- begrænsninger 

 

- Beskyttet natur (§ 3). Forbud 
mod at ændre tilstanden for 
særlige naturtyper. 

 



Kær Rekreative Park - fredningsforslag 

 

- Bevare Kær Vestermark ubebygget. 

- Sikre offentlig adgang overalt hele døgnet. 

- Et par rydninger af krat langs kysten aht. udsigt over 
Alssund. 

- Sikre at naturværdierne udvikles. 

 

 

 



Kær Rekreative Park – mulige events 

- Spejdernes Lejr 2017. 

- Andre lejrarrangementer – f.eks. ungdoms- og sportscamps. 

- ”Kampen om Als” (årligt). 

- Andre større motionsløb. 

- Open Air koncerter. 

- Drageflyvning. 

- Undgå ”tivolisering” af området. 

- Fast etablering (nedgravet) af el, vand og spildevand. 

 

 



Kær Rekreative Park – naturoplevelser 

- Ornitologiske ture – organiserede eller individuelle. 

- Udsætning af dyr til naturpleje. 

- Etablering af bådebroer, kajakpladser og badebroer. 

- Cykelstier, vandrestier og ridestier. 

- Shelters store nok til en skoleklasse. 

- Naturlegeplads. 

- ”Gateway” – naturspor med rastepladser, stenovne, 
vandhuller m.v. 

 Sikre formidling til skoleelever m.v. 

 



Kær Rekreative Park – foreningsbrug 

Aftalt 

- Skydeforeninger (brugeraftale med Skydesamvirket og Skyttekredsen). 

- Hundeforeninger (areal stilles til rådighed syd for skydebanen). 

- Dancontræf i Sønderborg (forening af tidligere og nuværende udsendte 

soldater i dansk tjeneste under FN og andre organisationer afholder årligt et 4 dages 
stævne 2. weekend i juli på arealet ved Bygegård). 

 

Forslag 

- Lagerhotel til kommunens frivillige og folkeoplysende 
foreninger. 

- Lokalhistorisk industrisamling og Lokalhistorisk Arkiv 

 

 

 

 



Kær Rekreative Park – tidsplan 

9. juni  Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til  
  ”Udkast til Helhedsplan i høring”. 

17. juni  Økonomiudvalget behandler forslag til ”Udkast til  
  Helhedsplan i høring”. 

24. juni  Byrådet sender forslag til ”Udkast til Helhedsplan i  
  høring” i høring. 

-> 6. sept. Høringsperiode inkl. navnekonkurrence på kommunens 
  hjemmeside. 

30. juni 19-21 Borgermøde på Løkkegård. 

6. oktober Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til  
  Helhedsplan. 

21. oktober Økonomiudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 

28. oktober Byrådet vedtager Helhedsplanen. 

 

 

 

 



New York har Central Park 



København har Eremitagesletten 
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Sønderborg har Kær Vestermark 
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