
Beretning for DGU for 2012 på generalforsamlingen den 20. Marts 

2013. 
 

 

Helt tilbage til 2011 var vi i både bestyrelse og i det grønne udvalg så ubevidst ukvalificerede, 

at hele vedligeholdelses- og genopretningsopgaven bar var ”lige ud ad landevejen” og nem at 

overskue. 

Så sker der det at vi i 2012 langsomt men sikkert blev klar over, at opgaven med at forvalte 

det smukke område som Fredensborg Søpark er, at opgaven var langt mere komplex, 

omfattende og ikke mindst ressourcekrævende på alle måder, end vi overhovedet havde 

forestillet os.  

Se, lyt og lær blev hurtigt et Mantra, vi måtte skrive os bag øret efter talrige vandringer i de 

smukke grønne områder. 

Vi blev ganske enkelt nødt til at definere vores samarbejdspartnere, som tæller grundejerne, 

myndigheder, kommune, naboer, leverandører, sponsorer, ejendomsmæglere, husdyrejere, 

bestyrelsen og alle frivillige. 

 

Der kom derfor flere vandringer – nu med rådgivere, mange interne drøftelser og også en 

beslutning om, at hente ekspertviden ind. 

 

I det grønne udvalg har vi lederen af skovskolen i Nødebo Hans Becker-Larsen. Hans ved så 

meget om blomster og bier og store træer og spændende buske, og hvordan man 

vedligeholder på bedste vis og genopretter et område. Nogle har måske bemærket, at der er 

hhv røde og blå band om nogle af træerne på fårefoldene og i hegnet ind mod Endrupgård? 

Det er Hans, der har mærket træerne, så vi ikke tager fejl af hvilke træer der skal bestå og 

hvilke der skal fældes. Uden denne uvurderlige hjælp fra Hans, var vi nok kommet til at 

fælde nogle træer, der skulle blive stående og visa versa. 

Det er samme Hans, som jeg til en hver tid kan spørge til råds om vores arealers pleje, og som 

har stillet hele sin ekspertise til rådighed for og foretaget den endelige teoretiske og praktiske 

og sikkerhedsmæssige uddannelse af områdets nye og eksisterende skovmænd. Med en mand 

som Hans ved vores side, sparer vi rigtig mange penge på budgettet hvert år – til glæde og 

gavn for os alle sammen. Derfor synes jeg at vi skal klappe af Hans 

 

Det grønne udvalg omfatter også andre fantastiske mennesker, men forstand på mange ting. 

 

Lindhardt, som mange af jer kender i forvejen, hjælper os med at holde styr på og få udført 

diverse vedligeholdelsesopgaver, som bare SKAL gøres. Stor tak til Lindhardt. 

 

Bent Schæfer er jo meget interesseret i fuglelivet, og hjælper os med at forstå, hvilke buske og 

træer, der skal bevares, for at sikre et rigt og varieret fugleliv. Tak for det Bent. 

 

Allan Christiansen, som pt er i udlandet har et årelangt kendskab til bestyrelsesarbejdet i 

foreningen og kender de grønne områder, som sin egen bukselomme. Desuden er han ferm på 

en PC, og kan fremtrylle fantastiske oversigter mv. Tal Allan. 

 

Jens Lauge Laugesen er tidligere fåreavler og hjælper DGU med at finde den rigtige 

fåreavler, med de rigtige får i den rigtige sundhedstilstand, så de passer til vores arealer. I år 

har de været særdeles smukke og trivelige, måske fordi Jens også har opsyn med dem. 



Desuden arbejder vi sammen med Fredensborg kommune om vådområder veje, stier og 

rabatter. 

 

Anders Helner har i udvalget taget sig af en særlig opgave, nemlig at få hele den nye 

skovmandsordning på plads i samarbejde med bl.a Hans Becker Larsen, Lindhardt, Bent 

Schæfer. I har netop hørt fra Anders, hvordan den ordning fungerer med arbejde for 

brænde. 

 

Alle vi andre byder ind med masser af energi, vilje og virkelyst, så vi efterhånde får gjort det, 

vi gerne vil. 

 

En helt ny rådgiver tilknyttet et grønne udvalg og bestyrelsen er havearkitekt Mette Rønne. 

Mette har allerede lært os så meget om bl.a beskæring og planter. Mette er i høj grad en 

inspirator og støtte for os da Mette jo er BEVIDST KVALIFICERET.  

I vil efter mit indlæg møde Mette, som selv vil fortælle lidt om hendes arbejde for foreningen 

ind til nu. 

 

Christine Waage fra S&ES har I lige mødt, og jeg er sikker på, at i er enige med mig om, at 

hun også kan noget om grønne arealer. vi er meget glade for samarbejdet – også med hende. 

 

 

I 2012 har vi dannet os et overblik og lagt en plan for arbejdsopgaverne i fremtiden men 

samtidig holdt arealerne ved lige med græsslåning, beskæring, udtynding med meget mere. Vi 

har påbegyndt nogle større genopretningsopgaver på fårefoldene, så fårene igen kan få en 

fornuftig føde og tilstrækkeligt med lys og luft, men også større træer er fældet, så der ikke er 

risiko for, at de vælter indover husene ved storm – eller endnu værre anretter person – eller 

hunde-skade! Der er ryddet et område mellem birkelunden og lille fårefold, så stendiget 

fremover kan ses – det er jo så smukt. Egentlig er fårene der for at fjerne de Bjørneklo, som 

vokser lystigt i fårefoldene, og de gør deres arbejde eksemplarisk! 

 

Den grønne vision er gennemdrøftet og den er jo defineret således: 

”Fredensborg Søpark skal med udgangen af 2020 være kendetegnet ved at være et af 

Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder”  

 

 

Vi tog arbejdshandskerne på og inddelte hele området som er på 102 tdr. land svarende til 56 

ha. Fællesareslerne udgør 37 ha eller 68 tdr. land, så der er nok at tage fat på. 

 

Oversigtsbillede: (Hele Fredensborg Søpark inddelt i zoneområder fra A-G – med årstal på). 

Det vi koncentrerer os om i 2013 og 2014 er søengen.  

Vi vil fremover arbejde systematisk med opgaverne, så vi bliver helt færdige med et område, 

inden vi begynder på et nyt.  

E efteråret rensede kommunen Kobækken op for egen regning. 

Det har længe været et ønske for mange, at flere kan få en fantastisk smuk oplevelse af engen 

og søen, når man kommer fra Endrupvej og går mod søengen. Desuden er nogle af træerne på 

skrænten og i Hegnet ind mod Endrupgård nu så høje, at de skygger for Dronningens 

tinglyste sigtelinje. Derfor fældes de selvsåede birketræer, hyldebuske og kirsebærtræer i den 

gamle grusgrav på skrænten ud for Maglegårdsvej i denne vinter. Der efterlades tjørnebuske 



og et egetræ, som vi forventer folder sig ud, nu det ikke er presset af de andre træer. Mette 

Rønne vil efter mit indlæg komme nærmere ind på, hvordan ”hullet” tilplantes i efteråret. 

Hegnet ind mod Endrupgård lettes betydeligt for de højeste træer, for grantræerne og de syge 

træer. Dels af hensyn til at reetablere Dronningens sigtelinje, men også for at flytte stien 

tilbage til skellet, så den ikke bare vandrer ud over bakkerne. Det er meningen, at der med 

tiden skal opbygges et skovbryn med lave planter, eks brombær, lidt højere buske og slutte af 

med træer, som ikke overstiger 7 meter. Også her, vil Mette Rønne komme ind på, hvordan 

der kan beplantes efterfølgende. I vådområderne vil de allerhøjeste piletræer blive fældet, og 

også de der er syge, så det bliver et mere harmonisk sted at skue ud over, men stadigvæk så 

rådyrene synes det er et spændende og trygt sted at komme.  

I efterårs-/vintersæsonen 2013/2014 går vi i gang med resten af Søengen, hvor vi i særlig grad 

koncentrerer os om afgrænsningen til søen og til Dronningens Kovang. Granerne ind mod 

Øblom blev for 35 år siden plantet, for at dække udsynet ind til Øbloms drivhuse. Granerne 

er nu sø høje, at de indenfor en periode på 5-6 år skal fældes. I efteråret tilplanter vi området 

mellem drivhusene og graner med nye træer, som vokser til, inden vi fælder granerne. Mette 

kommer nærmere ind på, hvordan vi gør det. Hegnet ind mod de øvrige naboer på 

Dronningens Kovang vurderes igen for at blive tilpasset det oprindelige udtryk og genskabe 

stien i skellet. Til venstre for ”hullet” mod søen, har især kirsebærtræer fået lov til at brede 

sig fra søbredden og til et godt stykke op på engen. Dette hjørne ønsker vi at trimme, så det 

står lettet for træer, og mere minder om søbredden mod søen. Søbredden gennemgås for syge 

træer, da enkelte er så dårlige, at der er fare for, at de falder ned i hovedet på en ellers glad 

hundelufter. 

Herefter er vi færdige med det store genopretningsarbejde på søengen og kan i 2015 kaste os 

over ny store opgaver. 

Det vil dog stadig være sådan, at den almindelige vedligeholdelse af arealerne, hvor 

græsslåningen oppebærer langt den største del af det samlede budget, ordnes. 

 

Når vi kan gøre så relativt store fremskridt for så få penge, er det fordi, vi har Skovfolket, 

som arbejder for brænde. 

 

 

 

 

Spørgsmål? 

 

Herefter giver jeg ordet til Mette Rønne, som virkelig ved, hvad hun taler om, og som vil vise 

skitser af de områder, som vi i fællesskab har besigtiget, og som der skal gøre noget ved. 

 

(Mette viser beplantningsplaner over områderne, som vedlægges som bilag.) 

 


