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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. "Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København"
Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst forslag til strategi for
biologisk mangfoldighed i København. Lokaludvalget har følgende
konkrete forslag til ændringer og tilføjelser i det udsendte materiale:
4.2.4. Pleje af græsområder
Side 19, Høslæt
På tørre engarealer kan høslæt ske med skårlægger, som ikke findeler
plantematerialet. Høet vendes med rive, og kan evt. indsamles til
dyrefoder, når det er tørt. Hvis høet ikke skal bruges, kan det med
fordel høstes med grønthøster og fjernes i en arbejdsgang.
På våde enge bør plantematerialet altid fjernes med det samme, da det
i modsat fald, erfaringsmæssigt hænger fast i de korte stubbe og
danner en sammenhængende måtte, der efterfølgende ikke er mulig at
fjerne. Det er forsøgt i 2 år på Damhusengen, hvor det kun var muligt,
at opsamle 10-20 % af det afskårede materiale. Selv med håndrive
kunne det ikke lade sig gøre. Arbejdet bør ske med grønthøster.
Slagleklipper må under ingen omstændighed bruges til høslæt, da den
findeler græsset og umuliggør efterfølgende opsamling.
6.5.7. Damhussøen og engen.
Side 108, linie syv, Ynglested for padder samt forslag til tiltag nederst
I engens våde område er der hele tiden store flokke af måger, krager,
Råger m.fl. Fiskehejrerne færdes ofte her på jagt efter mosegrise, så
mulighed for paddeyngel en meget begrænset.
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Det oversvømmede område benyttes flittigt til sikkert skøjteløb om
vinteren, så for dyb udgravning af vandhuller vil være til druknefare.

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
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og politikerne på Københavns Rådhus.

Kun en nænsom udgravning af de eksisterende vandhuller, (ca. et
spadestik) vil være ønskværdigt.
Man bør følge de naturlige bevægelser i området, så man ikke går på
tværs af eksisterende vandårer og vandførende lag og bevare stedet
som en sumpet eng som danner sine egne vandhuller.
Den endelige planlægning bør dog ske i det nedsatte parkbrugerråd for
Grøndalsparken, Krogebjergparken, Damhussøen og engen, der endnu
ikke er færdig med den ny pleje- og udviklingsplan for området. Dette
gælder også de følgende punkter.
Tilføjelser
Harrestrup Å hvor den går på tværs af den sydlige ende af
Damhusengen.
Her har man stor frihed til at lade åen slynge sig, da den ikke er
afgrænset af diger. Og her vil flest få glæde af den, da der er meget
befærdet.
Man kan med fordel udgrave midtergrøften på engen, så regnvandet
hurtigt ledes bort fra de nordlige fodboldbaner, der var vandlidende i
en lang periode efter det store skybrud i 2010. Det vil også give
yderligere muligheder for den biologiske mangfoldighed. Bl.a.
insekter og fugleliv samt siv, dunhammere og vandiris m.m. som
voksede her og i den våde eng indtil 1950-erne.
Harrestrup Å bør tilgodeses med vand i tørre perioder, hvor man bør
undlade at pumpe åens vand op i Vestvolden og videre til Utterslev
Mose.
Generelt: Der har ved Damhussøen været problemer med, at udgifter
til genopretning ved anlægsarbejder ikke har været budgetteret. Dette
skete bl.a. ved genopretning af rørskoven i Damhussøen, da man
anlagde forsinkelsesbassin under søen ved Peter Bangsvej;
digesvalerne, der forsvandt, da man udførte overfaldsværk fra
Rødovre; og planter på bredden af udgravet sø ved Utterslev Mose,
der blev dækket af den opgravede jord.

Med venlig hilsen
Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg
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