Slivsø
Områdets historie.......
Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en
dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden
en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de
landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu
kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland.
Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand
og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.
Foto udlånt af Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne.
Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer.
Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra
til Diernæs Bugt.
Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af
1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen
af søområdet.
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Slivsø
Hvorfor og hvordan....
Sønderjyllands Amt valgte at arbejde aktivt for at gendanne Slivsø af flere grunde:

 Søen skal fjerne den kvælstofgødning, som

tilføres via vandløb. Gendannelse af Slivsø
kan skåne Diernæs Bugt og Lillebælt for næsten 90 tons kvælstof pr. år. Den nye Slivsø bidrager til at gennemføre Folketingets beslutning om, at kvælstofudledningen til kysterne
skal begrænses (Vandmiljøplan II).
 Mange dyre- og plantearter er gået stærkt

tilbage i de senere år. Genskabelse af naturområdet Slivsø er med til at vende denne
negative udvikling.

Ride-, cykel- og vandresti anlægges ved søens nordlige bred

 Sønderjylland bliver et stort, rekreativt om-

råde rigere.

Sådan bliver Slivsø
Størrelse af hele naturområdet med sø og enge
Vanddækket søflade
Størst længde
Størst bredde
Gennemsnitsdybde
Største dybde
Vandvolumen
Vandets gennemsnitlige opholdstid i søen
Vandtilførsel via vandløb til søen
Anlægsarbejdet påbegyndt
Vand ledes ind i søen
Anlægsarbejdet afsluttet

200 ha
164 ha
2,4 km
0,8 km
2,2 m
3,5 m
3,5 mio. m3
50 dage
850 l/sek.
oktober 2003
marts 2004
juni 2004

Vand på Slivsø, marts 2004

Slivsø

Solopgang ved Slivsø

Foto: Wilhelm Fabricius

Naturoplevelser for alle.....
Ved Slivsø kan man opleve naturen i fulde drag.
Allerede få dage efter, at vandet begyndte at
strømme ind i søen indfandt fuglene sig. Først
kom mågerne, og rask efter grågæs, blishøns
gråænder, viber og mange flere. Der er udkigspunkter rundt om søen, så tag bare kikkerten
med. Kan du kende fuglene? ellers find plancherne med fuglene på. De står diskret placeret forskellige steder ved søen.

Du kan opleve fugle og anden natur på vandretur ad stierne rundt
om søen. Du kan også tage cyklen. Eller hvad med en ridetur på
ridestien langs nordbredden af Slivsø?
Bliver du træt under vejs, kan du tage et hvil på en af de dertil indrettede bænke. Pak madpakken ud imens. Ofte kommer de store
oplevelser i naturen, når man sådan sidder og sysler med sit eget.
Tag en sejltur
Der er også mulighed for en sejltur i robåd eller kano. Slivsø Bådlav har et antal både liggende i søen, og de lejes ud. Bådbroen i Slivsø er lavet handicapvenlig, så et handicap er ingen hindring for
en sejltur.

Aborre

Natursti

Borde og bænke

Cykelsti

Udsigtstårn

Ridesti

Bådehavn

Cykelrute

Badestrand

Hoptrup

Slivsø
Lindholm

Bøgehoved

500 m
© Kort- og Matrikelstyrelsen, 2004

Pas på naturen ved Slivsø, så
betaler den tilbage med store
naturoplevelser.

Parkering

Sejladsvandløb

Brasen

Tag din fisk
estang med
fiskestang
Lige nu er der ikke mange fisk i søen, men de finder snart vej fra Hoptrup Å og de andre vandløb.
Der kommer ganske givet både skaller, brasner,
aborrer, ål og ørreder. Du skal regne med at løse
fiskekort hos Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening.

Sejladsforbudt

Slivsø
Tusindvis af fugle har allerede taget søen til sig

Gravand

En stor svømmeand, lidt mindre end en
gås og let genkendelig på sin brogede
fjerdragt og iøjnefaldende røde næb
med knop. Ser sort/hvid ud på afstand.
Gravanden yngler på land, ofte i rævegrave. Ankommer i marts og forlader
søen i november. De færdes som regel i
par, men i træktiden kan de findes i lidt
større flokke.
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Grågås

Slivsøen var førhen Sønderjyllands betydeligste lokalitet for Grågås.
Allerede nu holder mange til i søen og den vil formentlig etablere
en stor ynglebestand i løbet af nogle få år. Grågæs er i stigende
grad standfugle og uden for yngletiden samles de i flokke, hvor
man kan se dem gå op på jorderne ned til søen. Grågåsens rede
er mellem rørene og de lysegule gæslinger kommer allerede slutningen af marts.
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Gråstrubet lappedykker

Svømmefugl, der bygger en flydende rede mellem rørene flere
steder i søen. Som de andre lappedykkere opfører
den fantasifulde parringsdanse mens den udstøder
sære lyde. De lever af småfisk og andre vanddyr.
Forekommer i søen fra tidligt forår til sent på efteråret.
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Om sommeren har hættemågen sort
hoved, mens den om vinteren
kun har lidt sort ved øret.
Dens karakteristiske skrig fylder
luften over søen og de små øer
året rundt, men særligt talrigt under trækket i marts og april. Der vil med tiden sikkert
komme en koloni på Lindholm, hvor
hættemågernes reder er beskyttet mod
ræve og ildere.
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Troldand

Den karakteristiske sort/hvide han
er let at få øje på, selv på lang afstand. Den optræder talrigt som vintergæst i landet, men er mere sparsom som
ynglefugl. den forventes at indvandre som ynglefugl til
Slivsøen. Troldanden er en dykand, der søger sin føde på bunden af søen.
Kan iagttages hele året
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Skeand

Skeanden har et særligt bredt næb, der bruges til at snadre smådyr i
vegetationen. Både han og hun er let genkendelige på den særprægede profil. Den er ikke særlig almindelig.
Trækgæst i april-maj og igen i september. Formentlig kommende
ynglefugl.
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Krikand

Vores mindste svømmeand er talrig i
Slivsøen på forårstrækket i april-maj. Ses ofte snadre
på meget lavt vand sammen med vadefugle. Foretrækker små
søer og damme som ynglested, men vil formentlig også kunne etablere sig
som ynglefugl i søen. Trækker retur september-november.
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Blishøne
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Rørhøg

Rørhøgen er en rovfugl, der søger
sin føde langs bredderne og over engområder i en elegant svæveflugt, hvor
vingerne holdes hævet som et V. Den vil
med tiden nok etablere sig som ynglefugl,
når rørskoven breder sig. Lever af smådyr
som fugleunger, padder og krybdyr.
Trækgæst i marts-maj og september-oktober.
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Fiskehejre

Denne store fugl ses ofte stå helt ubevægelig, på lur efter fisk og smådyr.
Der yngler ikke fiskehejrer umiddelbart i nærheden og fuglene ved Slivsøen
er enten unge, ikke-ynglende fugle eller gæster fra kolonier i Haderslev Tunneldal og ved Genner Bugt.
Kan iagttages året rundt, men er almindeligst fra marts til november.
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Illustration: Kirsten Hjørne

Blishønen er let at kende. Med sin støjende og livlige adfærd er den Slivsøens karakterfugl. Den bygger reder af
rør og strå og man kan fra det tidlige forår til hen på
sommeren se ivrige territoriekampe, hvor det ofte går
hårdt til. Allerede det første år byggede mere end 50
par blishøns reder i søen.
Ses hver dag året rundt. Talrig gæst og allerede nu talrig
ynglefugl.

