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Foreningsnyt 
Nyhedsbrev nr. 10, december 2018  
Den Grønne Vision og Naturplejeudvalget  
 

Den Grønne Vision  
arbejder  
 

Kære grundejere,  
Naturgenopretnings-aktiviteterne har travlt nu og over de kommende 3-5 måneder, og 
arbejdet med Den Grønne Vision  går hermed ind i sin sidste fase. 
 

Bestyrelsen forventer, at det omfattende naturgenopretningsarbejde, som blev igangsat i 
2012 og som fra og med 2015 blev betydeligt styrket økonomisk med den store donation 
fra A.P. Møller Fonden på 1.2 millioner kroner, kan afsluttes i 2019-2020. 
 

Den sidste del af A.P. Møller projektet omfatter Søengen, søbredden mod Esrum sø, 
skellet med det levende hegn mod Endrupgaard, den fredede udsigtslinje fra Fredensborg 
Slot og nedkørselsområdet til Søengen samt Maglekrattet på græs-fællesarealet 
Grønningen beliggende mellem Kovangsområdet og Maglegårdsvejområdet.  
 

Søengen 
Arbejdet på Søengen og i skellet mod Endrupgård er nu i fuld gang. 
Arbejdet omfatter nænsom udtynding af eksisterende beplantning og en større 
nyplantning af forskellige egnshjemhørende træer og bærbuske.  
Ved selve nedkørslen for enden af Maglegårdsvejområdets stamvej etableres en helt ny 
smuk egetræsbom med adgangssluse for gående. Langs nedkørselsområdet etableres 
en naturlig og nænsomt indpasset afvandingskanal for overfladevand fra stamvejen. 
 

Maglekrattet på Grønningen 
Maglekrattet beliggende på fællesarealet benævnt Grønningen inddrages fra og med 
foråret 2019 til naturområder plejet og udviklet som VILDT med VILJE . 
Selve Maglekrattet udvides til det dobbelte areal og det omkringliggende kortklippede 
græs erstattes at VILDT med VILJE blomstereng og helt nyt udsigtspunkt med bænk. 
Dette arbejde påbegyndes i februar-marts 2019. 
 

Naturgenopretningsarbejdet planlægges og projektledes af os selv af det af bestyrelsen 
nedsatte Naturplejeudvalg. En del af det praktiske udførende naturgenopretningsarbejde 
udføres også af os selv under kyndig ledelse af Naturplejeudvalgets erfarne næstformand 
Jørgen Saabye. 
 

Naturplejeudvalgets 8 faste udvalgsmedlemmer benytter hermed nyhedsbrevet til at 
ønske alle medlemmer af vores grundejerforening en rigtig god jul og et godt årsskifte. 
På gensyn til mange nye naturplejeaktiviteter i 2019  
 

Naturplejeudvalget (NPU) 
Fredensborg Søpark 
Erik Løye-Philipsen Kovangen 110 
Jørgen Saabye Kovangen 223, udvalgets næstformand 
Suzanne Rindom Kovangen 310 
Kirsten Vang Engholm Kovangen 424 
Lindhardt Christensen Kovangen 506 
Birte Raun Maglegårdsvej 103 
Anders Helner Maglegårdsvej 129, udvalgsformand 
Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331, projektleder 


