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Ændringer til Høringssvaret til Helhedsplanen for Harrestrup Å, 
vedtaget på det ordinære møde d. 21. nov. 2013

Hermed eftersendes ændringer til høringssvaret til Helhedsplanen 
for Harrestrup Å, vedtaget på det ordinære møde d.21. nov. 2013 i 
Vanløse Lokaludvalg:

På side 3, under afsnit ’Kommentarer til delstrækning 3 a: 
Damhusengen’ ændres teksten:

Fra:
’Damhusengen er et velbesøgt parkområde og fungerer i øjeblikket 
fint og rummer mange forskellige fritidsaktiviteter såsom fodbold, 
hundeluftningsområder, skøjtebane, kælkebakker, stier, naturområder, 
legepladser mm. Vanløse lokaludvalg vil gerne opfordre til, at man
bevarer Engen således og bevarer de eksisterende kvaliteter, som 
Engen byder på.
Generelt beskriver helhedsplanen en øget biologisk mangfoldighed, 
somom der ikke eksisterer en sådan i forvejen. Men virkeligheden er, 
at Damhusengen er fuld af liv og særlige planter og dyr, der er 
karakteristiske for våde enge – og dette ønskes bevaret. Der er bl.a. i 
øjeblikket registreret over 100 fuglearter på Damhusengen, og den 
rige flora og fauna samt de naturligt skiftende vandhuller ønskes 
bevaret under og efter processen med omdannelse af Harrestrup Å, 
således at man ikke komme til at forstyrre den eksisterende biologiske 
mangfoldighed af både planter og dyreliv, som har eksisteret i mange 
år på Damhusengen. På denne baggrund vil Vanløse Lokaludvalg 
gerne stille spørgsmålstegn ved visionen om oprettelsen af eventuelle
gydepladser for ørred og frøer langs Damhusengen, der i løbet af kort 
tid vil ende som fødegrundlag for områdets naturlige og vilde fugleliv, 
og derfor bør placeres på særligt beskyttede steder. Samtidig er der 
fare for, at man i anlægsprocessen får ødelagt nogle af de historiske 
spor i landskabet, såsom den gamle række af piletræer og volde på 
østsiden af Engen og midtergrøften. Dette giver anledning til 
bekymring hos Vanløse Lokaludvalg, der gerne ser at der i 
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projekteringen af denne delstrækning tages hensyn til disse, den 
eksisterende vidtfavnende biologiske mangfoldighed og de mange 
brugere af Engen, der har deres daglige gang her.’

Til:
’Damhusengen er et velbesøgt parkområde og fungerer i øjeblikket 
fint og rummer mange forskellige fritidsaktiviteter såsom fodbold, 
hundeluftningsområder, skøjtebane, kælkebakker, stier, naturområder, 
legepladser mm. Vanløse lokaludvalg vil gerne opfordre til, at man 
bevarer Engen således og bevarer de eksisterende kvaliteter, som 
Engen byder på. 
Generelt beskriver helhedsplanen en øget biologisk mangfoldighed, 
som om der ikke eksisterer en sådan i forvejen. Men virkeligheden er, 
at Damhusengen er fuld af liv og særlige planter og dyr, der er 
karakteristiske for våde enge – og dette ønskes bevaret. Der er bl.a. i 
øjeblikket registreret over 100 fuglearter på Damhusengen, og den 
rige flora og fauna samt de naturligt skiftende vandhuller ønskes 
bevaret under og efter processen med omdannelse af Harrestrup Å, 
således at man ikke kommer til at forstyrre den eksisterende 
biologiske mangfoldighed af både planter og dyreliv, som har 
eksisteret i mange år på Damhusengen. På denne baggrund vil 
Vanløse Lokaludvalg gerne sætte spørgsmålstegn ved anlæggelse af 
gydepladser for ørreder ude i det åbne englandskab, hvor æg og yngel 
hurtigt vil ende som føde for områdets mange fugle. Derfor bør 
gydepladserne placeres på særligt beskyttede steder, Dette gælder 
også for frøer og deres afkom, som ikke kan overleve i Engens 
vandhuller på grund af de mange fiskehejre, der holder til her på jagt 
efter mosegrise. De bør ligeledes placeres på mere beskyttede steder. 
Samtidig vil omlægningen bevirke, at mange af de historiske spor 
forsvinder, såsom den gamle række af piletræer og volde på østsiden 
af Engen og midtergrøften. Dette giver anledning til bekymring hos 
Vanløse Lokaludvalg, der gerne ser at der i projekteringen af denne 
delstrækning tages hensyn til disse, den eksisterende vidtfavnende 
biologiske mangfoldighed og de mange brugere af Engen, der har 
deres daglige gang her.’

Medlem af lokaludvalget Henrik Bang-Pedersen ønsker 
nedenstående vedlagt som bilag til Vanløse lokaludvalgs 
høringssvar:
HELHEDSPLAN   HARRESTRUP   Å    JUN 2013                                                  
Vanløse 28 OCT 13/Bang-P p.2/3
I denne forbindelse et konkret eksempel: ”HELHEDSPLANENS  
Afsnit 3.b. Damhussøen”:

Forslaget omfatter:

1)  en begrænset sænkning af cykel/gangsti –niveauet, herunder 
nyanlæg af disse stier.
2)   anlæg af ny trampe-sti på sænket banket,
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3) anlæg af fire fiskegydepladser i vandløbet,
4) anlæg af en ny bro,
5) anlæg af ny opholdsplads og fiskeplads i søen,

6)  diverse mindre nyplantninger i/ved vandløbet,
7) fjernelse af hegn, og af afløbskanalens bundfliser .

Samlet overslagsomkostning omkring DKK 10-12 millioner for dette 
Afsnit, dette anført baseret på 
14 forbehold/forudsætninger, gældende for hele HELHEDSPLANEN,  
om arbejdets omfang, herunder,
at der kun foreligger skitser, ikke detaljer om arbejdets omfang.  

Og ser dette forslag så fornuftigt ud ?

a) At sænke sti-niveauet, og at etablere en trampe-sti, vil næppe give 
brugerne nogen større fordele,
    vandløbet vil på denne strækning fortsat ligge ret dybt nede, og ret 
mørkt.

b) At fjern hegnet vil gøre det ret så risikabelt at benytte især 
cykelstien.

c) Der foreligger ingen specifikke oplysninger om forventet 
vandniveau,  vandmængde og vandhastighed,
    og hermed ingen sandsynliggørelse af, at større fisk skulle nå op til 
de steder gydepladserne er
    vist på.

d) M.h.t  c) ovenfor foreligger heller ikke vurderinger af 
erosionsrisikoen ved en fjernelse af
     bundfliserne. At kun bundfliserne fjernes vil i øvrigt næppe give 
mulighed for naturlig vegetation
     på vandløbets bredder.

e) At etablere ny opholdsplads/fiskeplads vil kunne give marginale 
forbedringer.

f)  En bro mere ser da  godt ud, men vil næppe være af betydning for 
os københavnere, mere for vore
     naboer i Rødovre Kommune, som jo imidlertid har tænkt på et 
Højhus ud til Damhussøen, 
    så glem dén bro indtil Højhuset er endeligt aflyst.

Det kan således ikke umiddelbart ses, at forslaget giver væsentlige 
fordele for os borgere og brugerne, hvorfor det nok kunne overvejes, 
at lade den nuværende afløbskanal med hegn og stisystem forblive 
som de er, hvorved de resterende arbejder kunne udføres til en 
væsentligt lave pris.
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En del af den herved opnåede besparelse kunne så eventuel anvendes 
til at etablere en sti nede langs Damhussøen, ikke oppe i 
Roskildevejen trafikmylder, hvilket ville være til meget større gavn 
for brugerne end de foreslåede sti-omlægninge m.v..

HELHEDSPLAN  HARRESTRUP   Å    JUN 2013                                                  
Vanløse 28 OCT 13/Bang-P p.3/3
Disse overvejelser, som vedrøre ”HELHEDSPLANENS Afsnit 3.b. 
Damhussøen”, kan også anlægges vedrørende andre afsnit af 
HELHEDSPLANEN.

Herved kunne ret store dele af den eksisterende afvandingskanal 
bevares, mens der, for de ret få steder, hvor bredden af den grønne kile 
muliggør dette, kunne overvejes visse ombygninger, dette dog uden at 
ødelægge den eksisterende Naturpark og brugen af samme.

Dette ville kunne resultere i yderligere reduktioner af overslagsprisen 
på de DKK 120 millioner, samtidigt med, at der opnås reelle 
forbedringer for Naturparken.

Det bør under alle omstændigheder sikres, at det nuværende 
afvandingssystem, som sikrer brug af
engarealer, og sikrer vandstanden i Damhussøen, ikke ødelægges, og 
at der herudover træffes foranstaltninger til øget transport af vand ved 
usædvanlige nedbør.

Desuden bør træffes aftaler med de andre kommuner, som leder vand 
til afløbssystemet, om en fælles
Indsats for at forbedre vandkvaliteten, en indsat, som uden en sådan 
aftale vil gøre Københavns Kommunes del heraf ret illusorisk. 

En egentlig udførelse af HELHEDSPLANEN, eller dele heraf, burde 
således, fornuftsmæssigt, vente til
et tidspunkt hvor ovennævnte, væsentlige forhold er afklarede.
     

BANG-P

Henrik BANG-PEDERSEN, dir., civ.ing. 
Hasselvej 37
2720 Vanløse

Medlem af Vanløse Lokaludvalg
Formand for Hastruplund Vejejerlaug (Ved DAmhussøen)
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Med venlig hilsen

Bent Christensen


