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Farvel til får og geder 
Så er sæsonen slut for i år med naturpleje med får og geder i Søparken. 
Dyrene blev hentet i den forgangne uge af vores gode og dygtige fåre- og gedeholder  
Ole Christensen fra Ramløse. 
 
Nu får og geder sammen i folden 
Det er første gang Fredensborg Søpark har haft geder i folden. 
Et godt eksperiment siger Ole Christensen om årets resultat. De velkendte får har i år 
sammen med gederne passet hele det sammenlagte foldområde på bedste vis. 
Indbyrdes har får og geder sagtens kunne tilpasse sig hinandens tilstedeværelse og på en 
god og effektiv måde supplere hinanden. 
 

Et rigtig godt og nyttigt resultat 
Hele naturområdet i folden har aldrig været pænere. 
Fårene tager sig af græsset, og de helt unge bjørneklospirer og gederne renser buske og 
træstammer et stykke op fra græsbunden for friske sideskud og smågrene. 
Resultatet er bestemt til at få øje på. 
Med vores smukke foldindhegning og den nænsomt plejede natur fremstår hele dette 
kuperede foldområde lige som Den Grønne Vision havde ønsket sig.  
Ting tager tid, men nu ses resultatet for alvor. Resultatet af naturpleje med dyr siden 2012 
og den sammenlagte fårefold giver et resultat, vi godt kan være stolte af. 
 

Det er ikke uden omkostning at holde dyr til naturpleje 
Det er ikke uden økonomisk omkostning at naturpleje med dyr i et område, der ikke er 
større end vores fårefold. Ca. 15.000 kroner koster det om året. Dette beløb er imidlertid 
givet godt ud af flere grunde. 
Dels ville vi med mekanisk naturpleje uden brug af sprøjtemidler skulle bruge ca. 17.000 
kroner årligt til græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, tilsyn med træer og buske og ikke 
mindst den løbende og lovpligtige bekæmpelse af den invasive og aggressive art 
bjørneklo, og dels bidrager dyrene i folden til mange gode oplevelser for unge som ældre. 
 

Tak for en god sæson 2017 
Fra Naturplejeudvalget skal lyde en stor tak for sæson 2017. 
Tak for alle de positive tilbagemeldinger fra jer grundejere. 
Tak til grundejer Tine og Christian Tangdal Kovangen 613 som beredvilligt har hjulpet med 
strømforsyning til indhegningen. 
 
På gensyn i 2018 
Naturplejeudvalget har netop indgået aftale med Ole Christensen, Ramløse, om sæson 
2018. 
Så vi siger på gensyn i 2018 til får og geder i Fredensborg Søpark. 
I lighed med 2017 inviterer Naturplejet igen i foråret til en hyggelig sammenkomst ved 
fårefoldens store led-låge, hvor vi alle kan byde sæsonens får og geder og Ole 
velkommen.  
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