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Høringssvar Pleje- og Udviklingsplan Damhussøen, 

Damhusengen og Krogebjergparken 

 

Vanløse Lokaludvalg takker for det modtagne udkast til 

Udviklingsplan 2017 for Damhussøen, Damhusengen og 

Krogebjergparken, og samtidig vil Vanløse Lokaludvalg også gerne 

takke for, at Lokaludvalget som medlem af Parkbrugerrådet deltager 

som samarbejdspartner og høringspart ved udarbejdelsen af udkastet. 

 

Høringssvaret er behandlet på Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde 

den 17. august 2017. 

 

Vanløse Lokaludvalgs høringssvar har vi valgt at dele op i 2 

hovedafsnit: Et afsnit med generelle kommentarer til udkastet og et 

afsnit med specifikke kommentarer til de enkelte afsnit i udkastet. 

 

 

Generelle kommentarer 

 
Først og fremmest vil VLU gerne udtrykke ros til det foreliggende 

udkast, som vi finder både hensigtsmæssigt opbygget og velskrevet og 

samtidigt meget fyldigt og passende detaljeret. 

 

Generelt finder VLU, at hovedmålene for planperioden giver en fin 

oversigt. VLU beder om, at det i planen bemærkes, at de 

skybrudsplaner, der fremlægges i dette afsnit, er de mest omfattende 

blandt de foreliggende muligheder. 

 

Desuden finder VLU, at de beskrevne udviklingsplaner stort set 

undlader at beskrive, hvad planerne er i "randområderne" for 

Damhussøen og Damhusengen. 

Langs østsiden af Damhussøen og Damhusengen løber 100-årsgrøften, 

som hører med til det fredede område, og på vestsiden af 



 Side 2 af 3 

Damhusengen er en tilsvarende grøft, der danner skel til Rødovre 

Kommune.  

Fra Ålekistevej til Damhusdæmningens udmunding i Hyltebjerg Allé 

er Grøften dyb og bred og vil bl.a. være velegnet som 

forsinkelsesbassin for de nærmestliggende veje og beboelsesområder 

og kan indgå som element i de kommende skybrudsplaner for de 

pågældende områder.  

Grøften har et sluseudløb under Ålekistevej til Grøndalsåen, som kan 

medtages i udviklingsplanen for den del af Grøften. 

Langs østsiden af Engen fra Hyltebjerg Allé til Jyllingevej er Grøften 

mindre dyb og bred, men skal fortsat vedligeholdes og omtales i 

planen, og det samme gælder for grøften langs vestsiden af 

Damhusengen fra Damhusdæmningen til Jyllingevej, der er lidt 

dybere og bredere end grøften langs østsiden af Damhusengen.    

 

Der kan sikres permanent afløb fra alle dele af 100-årsgrøfterne og for 

Midtergrøften.  

    

 

 

Specifikke kommentarer 

 
 

4.2.2  Cykelstien på Damhusdæmningen er en del af supercykelstien 

Albertslundruten og cykelruten Grøndalsruten. 

 

4.3.5  Pilerækken langs Vanløse Landsby. Dette stammer tilbage fra 

femtenhundredetallet, hvor bønderne fik påbud om at plante 10 

piletræer hvert år. 

 

5.1.2   Der er netop opsat nye lamper på Damhusdæmningen, der også 

kan anvendes efter en udvidelse af gangsti og cykelrute. 

 

5.1.3   Både- og udsigtsbroen ved Iskiosken på Damhusdæmningen 

kan udvides og den gamle, lille udsigtsbro på Damhusdæmningen kan 

retableres.  

Lokaludvalget ønsker muligheden fastholdt. 

 

5.2.5   Boldbaner på Damhusengen kan drænes og planeres. 

 

5.2.7   Det frie udsyn over åen bibeholdes. Stier på eksisterende 

banketter langs åen bibeholdes. 

Åens brinker og bevoksning i hegnet plejes, så det bliver muligt at 

bekæmpe invasive arter. 

5.2.9   Kommunens  maskinpark tilpasses plejen af den våde kæreng. 

 

5.3.7   Beplantning Krogebjerg Syd. Birk bør begrænses til den 

eksisterende birkelund i den sydlige ende ud til vejen Krogebjerg.  



 Side 3 af 3 

 

5.3.11  Kvas og dødt ved kan i begrænset omfang blive liggende, hvor 

det er hensigtsmæssigt. 

 

5.3.12  Invasive arter i Krogebjergparken Syd. Både gyldenris, 

bjørneklo og pileurt spreder sig langs åen. Krat langs åen ryddes 

derfor oftere end hver syvende år, for at gøre bekæmpelsen af invasive 

arter mulig, 

 

Bilag 3B  Det er ikke efter lokaludvalgets opfattelse nødvendigt at 

fjerne krat og bevoksning omkring pumpestationen, før der er sket 

beslutning om skybrudsplanerne og pumpestation, hvorfra der pumpes 

vand op i Damhussøen. 

Området er ligesom de cementerede vandløb ikke fredet. 

 

De konkrete løsninger bør findes i samarbejde med Byrumsforvalter 

og de lokale aktører.  

 

Lokaludvalget ønsker, at der forud for stillingtagen til planen, sker 

afklaring af status for de muligheder, der listes i planen, i forhold til 

naturbeskyttelseslovgivningen. 

 

Vedr. tekstafsnit i udkastet foreslås skrevet, at dæmningen er bygget i 

1850-52. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Christensen 
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