
     
Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

      

  
Høringssvar ifm. Forslagene Biodiversitet i København, 
strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-
2025  

Vanløse Lokaludvalg har fået ”Forslagene Biodiversitet i Kø-

benhavn, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 

2022-2025” i høring fra den 23. juni til den 18. september 

2022, og takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Natur- og Miljø har drøftet 

sagen i et åbent arbejdsgruppemøde den 29. august 2022 og 

høringssvaret behandles på det ordinære lokaludvalgsmøde 

den 15. september 2022.  

 

Vanløse Lokaludvalg anerkender Københavns Kommunes ar-

bejde med at få biodiversitet på dagsordenen og har følgende 

generelle bemærkninger:  

 

Der er i strategien primært fokus på de offentlige arealer. Van-

løse Lokaludvalg mener, at det er væsentligt også at inddrage 

private arealer. Lokaludvalget har længe arbejdet med en kort-

lægning af biodiversitetsfremmende initiativer i bydelen på 

både offentlige og private arealer – se mere nedenfor samt bi-

lag 1.  
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Vi bemærker målsætningen om, at handleplanens indsatser 

skal løftes af alle Københavns Kommunes syv forvaltninger 

sammen med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre aktø-

rer i byen og mener, at det er vigtigt at dette implementeres i 

den daglige drift med tanke på et stadigt øget pres på de 

grønne, blå og grå arealer. Samtidig opfordrer vi til, at det i hø-

jere grad prioriteres ikke at affrede fredede arealer.  

 

Vanløse Lokaludvalg ser det som en naturlig del af sit arbejde 

at informere og engagere bydelens borgere i biodiversitets-

dagsordenen, men ser det også som en mindst lige så naturlig 

del, at lokaludvalgene bliver inddraget tidligt i arbejdet, og at 

der fremover bliver kigget på, hvad der allerede er i gang i de 

enkelte bydele inden en sådan strategi udarbejdes.  

 

TEMA 1 - AT BEVARE OG FORBEDRE KØBENHAVNS EKSI-

STERENDE BIODIVERSITET  

Lokaludvalget mener, at det er væsentligt, at der afsættes res-

sourcer til uddannelse af medarbejdere og indkøb af hensigts-

mæssige maskiner, der passer til de individuelle naturformer. 

Blandt andet grønthøstere til at bekæmpe uønsket plante-

vækst som vild pastinak, Gold Byg og store planter der over-

skygger de mindre planter, så disse ikke smider deres frø. 

Samtidig bør der sikres faste gartnere i de enkelte områder, så 

de kan opbygge rutine og erfaringer som de tidligere ansatte, 

samtidig med at de kan have en fleksibel arbejdsgang i forhold 

til skiftende vejrtyper fra år til år. Det vil også medføre, at de 

bedre kan samarbejde med de lokale brugere og aktører, hvil-

ket er væsentligt for at plejen kan tage hensyn til de forskellige 

aktiviteter i lokalområdet. Som et eksempel på dette kan næv-

nes Grøndalsparken, hvor der nu er anlagt en blomstereng, 

hvor skolerne plejer at spille bold og have andre aktiviteter. 
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Andre steder er der plantet nye træer på tværs af forskellige 

udsigtspunkter.  

Tidligere blev plejen af Damhusengen og de øvrige grønne 

områder i Vanløse udført af faste gartnere og maskinførere, 

der holdt til i gartnerhuset på Damhusengen. De stod for slå-

ning af brugsplæner, kanter af stier og trampestier. De tog sig 

også af individuel slåning af vild pastinak og andre planter der 

tog overhånd, opstamning af træer og buskadser, samt klip-

ning af bevoksning i hegn langs åen, fjernelse af væltede træer 

og nedfaldne grene m.m. I dag er gartnere og andre faste folk 

desværre fjernet fra området, og med dem deres rutine og er-

faringer, som er altafgørende i forhold til at både bevare eksi-

sterende og skabe ny biodiversitet.  

En gang om ugen kommer der en græsslåningsmaskine og slår 

brugsplænerne, og en anden maskine der slår kanterne af sti-

erne. En tredje maskine kommer og slår omkring træer og 

områder med højt græs. Alt er registreret i et omfangsrigt 

GIS-system, men virkeligheden er ofte langt mere komplice-

ret end den, der passer ind i rækker og kolonner, så standar-

den af den individuelle pleje der tidligere har været styret af 

de faste, rutinerede folk er blevet væsentligt ringere. Hertil 

kommer, at andre skal tilkaldes når vild pastinak og andre uøn-

skede planter skal bekæmpes, eller der skal fjernes væltede 

træer og nedfaldne grene m.m.  

Den nye organisering af naturplejen bevirker, at de mange ma-

skiner skal køre langt fra sted til sted og udleder en masse Co2, 

hvilket ikke var tilfældet, da det meste af arbejdet blev udført 

af de faste folk på stedet, der til gengæld kunne variere deres 

indsats efter det skiftende vejr.  
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Som en del af undervisningen registrerer Damhusengens 

Skole, sammen med Energi & Vand, engens skiftende flora, 

hvilket vil kunne bruges i engens løbende naturpleje sammen 

med Enggruppens høslætlaug. Der vil løbende være dialog 

med forvaltningens folk om det rette maskineri og tidspunkter 

for selektivt og generelt høslæt, så̊ man fremover vil kunne 

skabe optimale forhold for flora og fauna, samtidig med at 

man kan høste hø til dyregårdens besætning (se uddybning 

under Tema 3 og 4).  

 

I samarbejde med andre lokale aktører arbejder Vanløse Lo-

kaludvalg med kortlægning af allerede udførte biodiversitets-

anlæg samt områder, hvor der er mulighed for nye tiltag. Det 

gælder både private og kommunale arealer. Af relevante bor-

gerinddragende aktiviteter hen over sommeren kan nævnes: 

Biodiversitetsvandringer, naturtur, byfest samt Damhustræf 

på Naturens dag, hvor borgere er blevet orienteret og er kom-

met med ideer og erfaringer fra deres egen indsats – se bilag 1.  

 

I forhold til målsætningen om at bevare og forbedre den eksi-

sterende biodiversitet i og omkring projektområder ved at 

kigge på arter og levesteder med raste, yngle- og fødesøg-

ningsområder for dyr og planter, ser lokaludvalget, at der kan 

være en udfordring i forhold til projekter som f.eks. det aktu-

elle projekt vedr. lys omkring Damhussøen der søger at imø-

dekomme flere interesser i forbindelse med det øgede pres 

på vores fælles arealer. Lokaludvalget ser ligeledes, at der i 

samme projekt vedr. lys omkring søen kan være en udfordring 

i forhold til målsætningen om, at byens vandflader skal være 

mørke for at forbedre levevilkårene for nataktive dyr og insek-

ter.  
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I forbindelse med strategien og handleplanen mener Lokalud-

valget, at forvaltningen bør inddrage de lokales ideer, projek-

ter og erfaringer og samle dem i et katalog til fælles oplysning 

og inspiration.  

 

TEMA 2 – SKABE NY BIODIVERSITET I BYEN  

Vanløse Lokaludvalg har ingen kommentarer til dette tema.  

 

TEMA 3 - AT UNDERSTØTTE VIDEN OG UDDANNELSE OM 

NATUR OG BIODIVERSITET OG TEMA 4 - AT SKABE FRIVIL-

LIGE FÆLLESSKABER OM BIODIVERSITET  

I forhold til at understøtte viden og uddannelse om natur og 

biodiversitet samt skabe nye fællesskaber bør man ligeledes 

inddrage de lokales projekter og erfaringer.  

 

Vanløse Lokaludvalg har de sidste 6 år arbejdet på en Natur- 

og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen, hvor-

ved grunden kan udnyttes optimalt. Formålet er at skabe et 

samlingssted for oplysning, undervisning, udveksling af erfa-

ringer, nytænkning og udvikling inden for natur- og miljøpro-

blematikken. Projektet er allerede beskrevet i lokaludvalgets 

Bydelsplan 2017-21 samt i Udviklingsplan for Damhussøen og 

Damhusengen 2017. Vanløse Lokaludvalg har inddraget Dam-

husengens Skole, Ungecenter Vanløse, Sejlklubben (Fritids-

center Vanløse), Energi & Vand, Afdelingen for Bæredygtig 

Udvikling, Damhusengens Bilaug, Enggruppen og Enggrup-

pens høslætlav samt andre frivillige aktører i udformningen af 

projektet, som indeholder en dyregård, diverse værksteder og 

en 100 m2 dome til undervisning, arrangementer, udstillinger 

og akustisk musik m.m. I dyregården vil der blandt andet være 

mulighed for jobtræningstilbud til unge med specielle behov. 

Der har været stor interesse i bydelen for at få et lokalt sam-

lingssted for oplysning, undervisning, udveksling af erfaringer, 
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nytænkning og udvikling inden for natur- og miljøproblematik-

ken – se projektet på Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside her - 

https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/vores-arbejde/projek-

ter/natur-og-miljoestation 

  

I forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 

1,1 millioner kr. til screening og planlægning af en Natur- og 

Miljøstation ved Damhussøen og arbejdet går forhåbentlig 

snart i gang.  

I øjeblikket er der på grunden opsat en midlertidig Natur- og 

Miljøstation med bilaugets bistader, skur og en undervisnings-

trailer, som er taget i brug af skoler og institutioner med det 

formål at bidrage til at formidlingsarbejdet der, hvor det hele 

sker.  

 

Vanløse Lokaludvalg ser frem til at følge udmøntningen af 

handleplanen samt at blive inddraget i det videre arbejde med 

en konkretisering af de lokale problemstillinger.  

 

Venlig hilsen 

 

Jan Lindboe 

Formand for Vanløse Lokaludvalg 

 

 

https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/vores-arbejde/projekter/natur-og-miljoestation
https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/vores-arbejde/projekter/natur-og-miljoestation

