
 

Den 19. august 2011 
 
 
Nu starter arbejdet med at genskabe naturen ved Hostrup Sø 
 
 
I løbet af de kommende dage går entreprenører og maskiner i gang med at gennemføre en 
omfattende naturplejeopgave på nogle af Forsvarets øvelsesarealer ved Hostrup Sø. Der 
skal fældes træer og buske på et ca. 5 ha stort område ved p-pladsen øst for søen samt ca. 
80 ha i Klattrup Mose nord for søen. De fældede træer vil efterfølgende bliver fjernet og lavet 
til flis. Det er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, som gennemfører arbejdet, og 
det forventes at stå på hen over sensommeren og lidt ind i efteråret. Aktiviteterne er led i 
første etape af et samlet naturgenopretningsprojekt ved Hostrup Sø. 
 
Forud for Forsvarets aktiviteter har Naturstyrelsen i starten af august måned indledt en ejen-
domsmæssig forundersøgelse i området. På baggrund af samtaler med jordejere skal den 
munde ud i en vurdering af, om der er tilslutning til at gennemføre et større, samlet natur-
genopretningsprojekt. Forundersøgelsen forventes færdig i september. 
 
I næste etape vil vandstanden i området blive hævet, hvis naboerne tilslutter sig planerne. 
Det skal føre til, at søen og de tilknyttede mosearealer får en større udbredelse, end det er 
tilfældet i dag. Målet er at få noget af den oprindelige natur og nogle af de plante- og dyrear-
ter tilbage, som tidligere fandtes i området. Med lidt held vil fuglearter som mosehornugle og 
tinksmed komme igen. På længere sigt forventes naturgenopretningsprojektet at bidrage 
positivt på vejen til at genskabe Hostrup Sø som en klarvandet og næringsfattig lobeliesø. 
 
Naturstyrelsen Sønderjylland er ansvarlig for det samlede naturgenopretningsprojekt og 
samarbejder med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt Aabenraa Kommu-
ne om at udvikle og gennemføre det. Projektet ved Hostrup Sø er indledt i 2007 og gennem-
føres som en del af regeringens særlige vand- og naturindsats, “Miljømilliarden”. 
 
De områder, som berøres af det samlede naturgenopretningsprojekt ved Hostrup Sø, ligger 
alle i Natura 2000-område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, og 
de er beskyttet i henhold til EU’s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver. 
 
En nærmere beskrivelse af rydningsarbejdet på Forsvarets arealer kan findes på Forsvarets 
Bygnings- og Etablissementstjenestes hjemmeside: www.forsvaret.dk/fbe og flere oplysnin-
ger om det samlede projekt ligger på projekthjemmesiden: 
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Soenderjylland/Hostrupsoe
 
 
Yderligere oplysninger: 
For yderligere oplysninger om Forsvarets rydninger kan skovrider Ole Noe kontaktes på tele-
fon 72 31 30 06 og for øvrige oplysninger kan forstfuldmægtig Jens Noe Hansen kontaktes 
på telefon 72 54 36 33.  
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