Lillebælts kyststrækning i Haderslev Kommune
Kysterne og havet har en særlige oplevelsesværdi, og i
Haderslev Kommune har vi 48 km kyst med en stor
variation, der præger landskabet (desuden 50 km kyst
i Haderslev tunneldal). Kystlandskabet er vigtigt for
kommunens landskabelige identitet.
Kystlandskaberne udgør et samspil mellem kysten og
det bagvedliggende landskab. Ved kysterne er der frit
udsyn over havet, og her sanser man vinden, lyset og
naturkræfterne stærkest. Mødet mellem vand og land
en landskabelig overgangszone, hvor oplevelsen er
særligt intens og kontrastfyldt.
Kystlandskabet er langt overvejende præget af en
uberørthed og en naturtilstand, der står i stor kontrast
til det landbrugslandskab, der karakteriserer Haderslev
kommune. Ved kysterne kan vi flere steder opleve
naturens dynamiske processer omdanne skrænter og
strande uden menneskets indgriben. Kysterne er udpræget ubeboede på nær Årøsund og sommerhusområderne. Ved Ørbyhage ligger desuden en spredt samling af skipper- og fiskerhuse/husmandssteder med de
østsønderjyske karakteristiske tætte levende hegn fra
udskiftningstiden som afgrænser de små jordlodder
vinkelret på kysten.
For naturelskere indeholder kysten spændende natursom holme, vige, kystlaguner, stejle kystskrænter,
overdrev, rigkær og strandenge. Især kystlagunerne
Halk Nor og Bankel Sø og strandengene på Årø indeholder et artsrigt plante- og dyreliv og udgør betydningsfulde levesteder for sjældne fugle og plantearter.

Fjordmunding Kilen i Haderselv Fjord
ved Ørby Hage. Årø skimtes i
baggrunden. Retning SØ.

Ørbyhage, Haderslev Fjordmunding.
Retning øst.

Områder med særlig regional betydning inden for
udpegningen (Hotspots)
Årøsund og Årø
Halk Nor og Bankel Sø
Halk Hoved
Adgang til området
Der er relativt mange brede sandstrande der tiltrækker
badende sommergæster. Naturgrundlaget appelerer
ellers til andre former for kystturisme som lystfiskeri,
vandring, dykning, kajak, kitesurfing og sejlsport samt
vandring, ridning og løb.
Beskyttelse af fugleliv: Vildtreservater i Hejlsminde
Nor, Årø Kalv og Linderum med helt eller delvist adgangs- og jagtforbud.
Forbedringsmuligheder
Se mere på:

Halk Hoved, retning nord.

http://www.visithaderslev.dk/haderslev/strandene-ihaderslev-kommune
http://www.visithaderslev.dk/southjutland/history/aaroe

Kobjælder på overdrevet ved Halk
Nor. Retning syd.

Målgruppe
Målgrupper blandt
borgere og turister

Børnefamilier
Voksne uden børn
Funktionshæmmede
(Børn og voksne)
Naturelskere (nørderne,
der ser på dyr og planter)
Friluftsfolk (elsker at
vandre og opholde sig i
naturen)
Oplevelser – sjov, leg,
læring
Strand og bademuligheder
Sejlads: kano, kajak,
surfing mv.
Ridning
Vandring
Lystfiskeri
Orienteringsløb/motionsløb
Cykling (mountainbike,
cross, motion)
Ro og rekreation
Shelters, teltpladser,
overnatning
Skovgæster (er der skov
der er et besøg værd)

I hvor høj grad er lokaliteten egnet for de forskellige
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Beskrivelse eller bemærkninger

Delområder indeholder sjældne
arter af fugle og planter.
Især sejlads, fiskeri, vandreture,
badning.
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Strande der passer enhver målgruppe
Strande der passer enhver målgruppe
Langs kysten
Der er afmærkede vandreruter i ?
Fiskeri med fisketegn er tilladt.
Med det varierede og kuperede
terræn er motionsløb oplagt.
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En overvejende ubeboet kyststrækning.
Der er shelters visse steder langs
kysten, bl.a. på Årø.
Der er meget kystnærskov, meget
i privat eje.

