
Hop Sø (skov nr. 215) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Hop Sø ligger 12 km syd for Haderslev, med afløb til Genner Bugt. 
Arealets sammensætning pr. 1/1-2004 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort:  
 

Søer m.v. Slette Andet I alt 
9,6 1,2 0,1 10,9 
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Luftfoto med skovkort indlagt     
  DDO©, COWI 
 
De vestlige bredarealer er tilkøbt kort før plandato. 
 

Biologi 
Hopsøs § 3-beskyttede naturområder udgøres af følgende naturtyper: 
Sø     9,5 ha 
Mose    4,5 ha 
Vandløb    0,1 ha (Hopsbæk - 300 m) 
I alt  14,1 ha 



 
Det samlede areal med særligt beskyttet natur ved plandato svarer til 90,4% af områdets areal. 
 
Hop Sø er den mest forurenede sø i Sønderjyllands amt. Vandet er uklart. Om efteråret er vandet en 
grøn algesuppe. I det hele taget tyder vegetationen på næringsrige forhold. 
Der sker lejlighedsvis en indtrængning af saltvand gennem afløbet i forbindelse med vandstuvning i 
Genner Bugt. 
 
Omkring søen er en veludviklet rørsump og smalle ellesumpe. Skarven - gullistet som national 
ansvarsart - og fiskehejren yngler i randbevoksningen. 
 

Geologi og jordbund 
Hop Sø ligger i et morænelandskab fra sidste istid med overvejende lerbund. Jordarten rundt om 
søen er ferskvandsgytje (FP). Hop Sø ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske 
interesseområde nr. 12. 
 

Kulturmiljø 
Der er ingen fortidsminder ved Hop Sø. 
 

Friluftsliv 
Der er ikke knyttet egentligt friluftsliv til søen. Men området tjener til at skabe luft i et tæt bebygget 
sommerhusområde. 
 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Hop Sø ligger i område med naturinteresser og værdifulde landskaber. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen. 
 

Fredninger og vildtreservater 
Ingen. 
 

Naturskovsudpegninger 
Hopsø er ikke udlagt i henhold naturskovsstrategien. 
 

Jagt 
Hopsø er udlagt som jagtfrit område. 



 

Fiskeri 
Der er ikke adgang til at fiske i søen, af hensyn til fuglelivet. 
 
 

Målsætninger 
 
Hovedmålet er at varetage naturbeskyttende hensyn. 
 
Naturpleje: 
Det er et mål at bevare skarvkolonien og en lille hejrekoloni. De lysåbne områder skal genoprettes 
og bevares som enge. Distriktet vil i muligt omfang støtte bestræbelserne for en bedre vandkvalitet. 
 
Friluftsliv: 
Af hensyn til fuglene i området bør der ikke tilskyndes til færdsel og andre aktiviteter. 
 
Køb og salg: 
Der er ingen aktuelle planer. 
 
  

Forskrifter 

Naturplejeplan 
Lysåbne arealer sættes under afgræsning. Rør- og ellesumpene bevares som sådanne. 
 

Planer for friluftslivet 
Der sættes ikke særlige initiativer i gang, af hensyn til ro i fuglekolonierne.  
 
 

Konsekvenser 
De åbne arealers tilstand ventes forbedret gennem planperioden. 
 


