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Indledning
Vanløse Lokaludvalgs arbejde med natur og miljø er forankret i arbejdsgruppen for natur og miljø
og herunder projektgrupperne havegruppen, byttemarkedsgruppen og den grønne firkant. I
arbejdsgruppen er der 6-8 faste medlemmer, som mødes cirka en gang månedligt. Gruppen
koordinerer alle lokaludvalgets egne natur- og miljøprojekter og samarbejder med de øvrige
arbejdsgrupper og lokale netværk. Natur og miljøarbejdsgruppen arbejder bl.a. med at samle og
forfatte informations- og vejledningsmaterialer til borgerne, så de bliver inspireret og klædt på til
at deltage i miljø og naturarbejdet. Arbejdsgruppen afholder arrangementer og ture med
naturfagligt indhold for Vanløseborgere og arbejder med at skabe netværk og etablere nye fora
med naturfagligt indhold. Herudover er gruppen med til at udarbejde høringssvar til de
kommunale planer og visioner for planer med særligt natur -og miljøfagligt indhold.
I 2014 blev der blandt udarbejdet høringssvar til bl.a. Skybrudsplanen. Der er lagt meget arbejde i
samarbejde og dialog med Teknik og Miljøforvaltningen omkring alternative løsningsforslag til de
eksisterende forslag til skybrudsplanerne for hhv. Damhusengen & Søen.

Interne projekter
1. Hold Vanløse ren
Er et projekt der inviterer bydelens skoler og institutioner til at hjælpe til med at få en ren bydel og
derved tjene penge til klassen/institutionen. Projektet støtter Danmarks Naturfredningsforenings
årlige ’Hold naturen ren’ kampagne og udvides med et samarbejde med bydelens skoler og
institutioner om at engagere bydelens børn og unge i arbejdet med renholdelse af Vanløses gader
og derved skabe fokus på affald og ressourcer. Formålet med projektet er at øge viden de unges
bevidsthed om problematikkerne ved henkastet affald i naturen.
Projektet er blevet en tradition og afholdtes for 6 gang i Vanløse i 2014, med rekorddeltagelse af
969 børn og unge fra skoler og institutioner i Vanløse. Arrangementet støtter op om Agenda 21
planens vision om ’hold din gade og bydel ren’, hvilket samtidig er et mål i miljømetropolen og
projektet sætter fokus på minimering af henkastet affald, hvilket er i overensstemmelse med
Københavns kommunes politik om, at en ren by er et fælles ansvar og mere undervisning i naturen
fra Ressource og affaldsstrategi 2018.
I år blev projektet afsluttet med en skraldefernisering på Vanløses bemandede legeplads, hvor
flere af klasserne leverede skraldekunst til fernisering, af det skrald, de havde fundet i bydelens
gader. Der var mange kreative bud på hvad affaldet kunne bruges til og ferniseringen blev indviet
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af Københavns Kultur og fritidsborgmesteren, der udelukkende havde ros tilovers for Vanløses
indsats.
2. Grønt byrum
I samarbejde med Kulturstationen blev der i marts/april måned blev der etableret 6 plantekasser
på tagterrassen, udarbejdet af kunstneren Jacob Olsson, og der blev nedsat et byhavefællesskab,
til at der plejer og passer kasserne i samarbejde med Kulturstationen. Arbejdet med
havefællesskabet og plantekasserne er endnu under etablering og er i gang med at finde sin form.
Plantekasserne skabt masser af biologisk liv på tagterrassen (sommerfugle, bier, humebier, biller,
mariehøns, larver mm.) Men der har endnu ikke været afholdt grønne arrangementer. Dette
projekt understøtter KK’s visionerom mere grønt i byen i Agenda 21-planen. Formålet med
initiativet er bl.a. at inddrage borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i arbejdet med at
gøre København til en grønnere hovedstad samt at give flere københavnere mulighed for at dyrke
frugt og grønt i byen. Lokaludvalget holdt i forsommeren 2013 en havedag på tagterrassen i
Kulturstationen. Formålet med projektet har været at inspirere og oplyse borgere om
grundvandsressourcer og kemifri have-dyrkning, nyttedyr og øget mangfoldighed.
3. Damhustræf
Damhustræf for alle søen og engens brugere og aktører er en tradition i Vanløse, der samler
bydelens aktive naturforeninger på Naturens dag. Hensigten med naturens dag er at sætte fokus
på lokale naturoplevelser for børn og voksne. Damhustræffet var velbesøgt og det virkede godt at
foreningerne inviterede bydelens børn og voksne til en snak om bydelens natur, hold naturen ren
og parkernes fremtidig udvikling.
Arrangementet støtter op om Agenda 21 planens vision om at fremme af byens mangfoldighed af
dyr og planter.
Damhustræf er en tradition i Vanløse, der samler bydelens aktive naturforeninger på Naturens
dag. Hensigten med naturens dag er at sætte fokus på lokale naturoplevelser for børn og voksne.
Formålet er at understøtte de lokale foreninger og netværk der arbejder frivilligt med natur og
miljø i Vanløse bydel. Samt aktivt at involverer og informere Vanløses borgere og skabe interesse
for bydelens natur og dyreliv. Damhustræf arrangeres i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening og Enggruppen.
Damhustræffet var velbesøgt og det virkede godt at foreningerne inviterede bydelens børn og
voksne til en snak om bydelens natur, hold naturen ren og parkernes fremtidig udvikling.

4. Naturture og etablering af Damhusengens bilaug
Lokaludvalget har som en del af Københavns Miljøfestival afviklet tre ture i bydelens grønne
områder. Arrangementet er en forlængelse af et vellykket projekt fra sidste år kaldet ’naturture’
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og er et tilbud til alle Vanløses borgere om at komme ud i eksisterende naturområder i bydelen og
(gen)opleve og lære noget om de nære naturområder. Formålet er at skabe interesse og forståelse
for natur og natursammenhænge og på sigt at få de lokale borgere til at kere sig og engagere sig i
deres nærområde og bidrage til en bæredygtig udvikling.
Der er blevet afholdt 3 ture til Damhusengen, med forskelligt fokus; ’Engens flora, fauna og
fremtidens eng’, ’Engens spiselige planter’ & ’Bier, bestøvning og etablering af bilaug’. I alt deltog
omkring 60 personer og efterfølgende blev der dannet et bilaug bestående af ca. 20 aktive
medlemmer og afholdt 2 velbesøgte ture i private haver, hvor der blev udvekslet erfaringer og
ideer.

5. Økologisk Høstmarked og Vanløse deler frugten
Vanløse torv blev omdannet til et økologisk høstmarked. Formålet var at gøre det nemmere for
borgerne at handle mere miljømæssigt korrekt. Her blev stillet stader til rådighed for økologiske
producenter, som kunne sælge sine varer. Også lokale grønne foreninger havde plads i boderne,
blandt andet havde Vanløse Byhave, Damhusengens bilaug og Vanløse deler frugten en bod på
dagen. Vanløse deler frugten er en frugtplukkedag, hvor Vanløseborgere uden egen frugthave kan
komme indenfor hos de haveejere, der har overskudsfrugt, og forsyne sig med gode, lokale
frugter. På den måde kan vi bedre udnytte al den dejlige, lokale frugt, som ellers ofte går til spilde.
Omkring 400-500 mennesker deltog i det økologiske høstmarked.
Arrangementet støtter om agenda 21 planens vision om mere grønt i byen og samspil med
virksomheder om grønne handlemuligheder.
6. Byttemarked
Bæredygtigt byttemarked der giver deltagerne mulighed for at opleve glæden ved at give og få,
når der byttes gode og brugbare ting - helt gratis. Ved at forære vores brugbare ting væk, kan vi
være med til at forlænge produkternes levetid og dermed spare på klimaregnskabet.
Der har i været afholdt 2 byttemarkeder i hhv. juni og november.
Ved begge markeder var besøgstallet omkring 300-500 personer der byttede omkring 1,5 tons ting
med hinanden. I november forsøgte vi at tilføje markedet en ’re-design’- stand –og det fungerede.
Der var flere henne og få lagt bukser op og syet en kjole ind.
Arrangementet understøtter visionerne i affalds og ressourceplan 2018, ved at sætte fokus op at
opkvalificere ressourcerne og bytte brugte ting væk, frem for at se dem som affald.
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7. Minimering af fuglefodring
Formålet var at sætte fokus på problematikken ved fodring af fuglene i søerne pga. fosforforurening af vandet.
Ifølge vandhandleplanens faunaklasse indeks, så skal alle søer, vande og have opfylde kravene om
god økologisk kvalitet inden år 2015. Begrænsning af fuglefodring kan medvirke til – i begrænset
omfang – at opfylde denne målsætning. Målgruppen er de borgere der fodrer fugle v.
Damhussøen – det er denne gruppe der primært skal informeres.
Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningens Center for Park og
natur Bispebjerg lokaludvalg. Der er løbende uddelt 2.000 foldere bl.a. fra Café Damhuskanten
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Enggruppen. Uddelingen fortsætter i
2015.
8. Den grønne firkant
Den grønne firkant, hvor Natur & Miljøgruppen er indgået i et samarbejde med Lokale
etageejendomme, grundejerforeninger, lokale folkeskoler, BUF, TMF m.fl. Her arbejdes der med
Hold Vanløse ren, etablering af nærgenbrugsstation på Klitmøllervej, fælles stillevejsprojekt,
skybrudssikring m.m. Projektet understøtter Natur & Miljø-gruppens arbejdsgrundlag om
samarbejde med øvrige Arbejdsgrupper og lokale netværk.
9. Skybrudsplanlægning
I forbindelse med udarbejdelse af Københavns kommunes skybrudsplaner, så har Natur og
miljøgruppen har arbejdet meget intensivt med områderne omkring Damhusengen og
Damhussøen. Der er blandt andet udarbejdet høringssvar, alternative forslag samt et hæfte med
lokaludvalgets forslag til skybrudsprojekter i Vanløse, som er sendt til forvaltningen.

Interne natur og miljø projekter: Bydelsplanprojekter
10. Opfølgning på LAR-arbejdet
Lancering af Skybrudsrapport onsdag d.10.dec. kl.16-18 i cafeen i Vanløse Kulturstation.
Skybrudsrapporten er en status på det lokale arbejde med skybrudskortlægning og
nedsivningsforsøg i Vanløse. Siden skybruddet 2011 har Vanløse lokaludvalg og LAR- sekretariatet
arbejdet med LAR og borgerinddragelse i Vanløse. Erfaringerne er udgivet i en lille
skybrudsrapport.
Projektet støtter om agenda 21 planens vision om hjælp til klimatilpasning.
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Eksterne projekter:
13. Lokal nedsivning af regnvand
Afholdelse af borgermøde og workshop med erfaringsudveksling af de resultater som er fundet
ved etablering af test faskiner på Bangsbo plads
14. Overfladenedsivning af regnvand
Gennemførsel af 2 fuldskalaforsøg med overfladenedsivning af regnvand.
14. Radon i soveværelset
Måling af indhold af radon i soveværelset samt opfølgning op resultaterne via et borgermøde.
Økonomi
Interne projekter
Interne natur og miljøprojekter 91.612,34

Interne natur og miljøprojekter 22.586,20
i Bydelsplanen

I alt

114.198,54

Eksterne projekter
Eksterne projekter
I alt
I alt

68.700 kr.
182.898,54 kr.

Sekretariatsudgifter
Løn og administration

640.000 kr.

I alt

640.000 kr.

Sekretariatsudgifter + projekter
I alt
822.898,54 kr.
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