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Biotop
Damhusengen blev drænet i 1960´erne, men har aldrig været opdyrket. En del 
af arealet er udlagt som eng, der slås en gang om året. Engen var tidligere en 
sø/vådområde indtil adskillelsen af engen og søen i 1849. Området er relativt 
næringsrigt. En større del af engen er inddraget til boldbaner, og den benyttes 
ofte til forskellige aktiviteter – der er særligt mange borgere, der lufter hunde. 

Der foreslås etableret et nyt forløb af Harrestrup Å ved en mini ådal gennem 
den øvre del af engen og et meget bredt terrænnært forløb i den nedre del af 
engen. Herved skabes der et større sammenhængende vådt engområde, som 
vil bidrage til at skabe en hydraulisk og biologisk meget bedre sammenhæng 
mellem Harrestrup Å og den omgivende eng. I området med våd eng skabes 
der flere temporære vandhuller som med tiden vil udgøre selvstændige biotoper 
for en lang række dyr og planter. Det nye forløb af Harrestrup Å etableres med 
et profil, der i sær på den nedre del af Damhusengen, kan rumme en stor fysisk 
variation, der kan danne grundlag for en varieret vandløbsfauna.

Etableringen af et nyt meget lysåbent profil vil give mulighed for en betydelig 
grødevækst, hvilket vil medføre et behov for vedligeholdelse af vandløbet af 
hensyn til afvandingen. Behovet vil dog være størst på banketterne, da de spiller 
en vigtig rolle ved store afstrømninger.

På strækningen etableres der to til tre gydebanker, hvoraf den nederste ved 
Midterdæmningen kan forlænges ved afvikling af styrt. Dette vil understøtte 
etableringen af en selvreproducerende ørredbestand og en varieret smådyrsfau-
na. På hele strækningen udlægges der større skjulesten som vil skabe variation 
og skjulesteder for vandløbsfaunaen, især ørreder. En af gydebankerne etableres 
tæt på en ny bro ved legepladsen, hvilket giver publikum mulighed for at obser-
vere gydende havørreder i det sene efterår.

I forhold til at udvikle Damhusengen og Harrestrup Å som biotoper bør der ikke 
anvendes gødning og pesticider på boldbanerne. Den foreslåede fremtidige 
indretning af Damhusengen tager videst muligt hensyn til de modsatrettede 
interesser som menneskelig aktivitet og udvikling af levesteder for planter og dyr 
ved, at Damhusengen ”inddeles” i forskellige områder uden at det dog fjerner 
engens nuværende landskabelige udtryk.

Københavns Kommune har i efteråret 2012 foretaget en registrering af naturfor-
holdene på Damhusengen, og det er fundet at 14 ha ud 25 ha kan registreres 
som §3 beskyttet eng i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Disse nyregistrerin-
gen skal der om muligt tages hensyn til i forbindelse med detailprojektering af 
helhedsplanens idéer. Det vil kræve en dispensation fra §3 at ændre en beskyt-
tet naturtype til en anden – eksempelvis fra eng til vandløb.

Dyr
Overordnet set er der en konflikt mellem ønsket om at rumme et stort antal gæ-
ster og fremme et varieret dyreliv. Det gælder derfor om at etablere biotoperne, 
så de er sammenhængende og ikke indbyder til at gæster går vilkårligt rundt 
overalt, men ledes udenom ved en hensigtsmæssig pleje, hvor vegetationen slås 
som stier, hvor færdsel er ønskværdig.

Damhusengen rummer i dag en lang række fuglearter som er knyttet til tørre 
engarealer, som f.eks bogfinke og sanglærke De fremtidige vådere engarealer vil 
kunne tiltrække nye arter, som foretrækker dette habitat, som f.eks. dobbeltbek-
kassin, vibe, gul vipstjert samt andefugle som gråænder og krikænder. Rovfugle 
som musvåge, tårnfalk og spurvehøg søger føde her og vil kunne opleve forbed-
rede forhold ved en fremgang i arealer med højere vegetation, der kan rumme 
flere gnavere.

En forbedret vandløbsfauna vil kunne tiltrække fugle som isfugl og vandstær, der 
begge er registreret tæt på Harrestrup Å systemet.

Der findes generelt et rigt insektliv på engarealer, hvilket kan yderligere under-
støttes ved at udlægge større arealer til en mere ekstensiv pleje. Et rigere insekt-
liv vil være til gavn for det øvrige dyreliv, der har disse som fødekilde.

Der er tidligere registreret padder på Damhusengen og der vil, hvis vandhul-
lerne gøres permanente, være mulighed for at skabe en større bestand, idet 
vandhuller med omgivende eng er gode levesteder for padder. Padder vil kunne 
indvandre fra de øvre dele af Harrestrup Å systemet, hvor der er registreret flere 
arter. Udvikling af og fastholdelse af levestederne fremmes ved den foreslåede 
indretning af aktiviteterne på Damhusengen. 

Damhusengen og Damhussøen rummer en række flagermusarter, f.eks. brunfla-
germus og vandflagermus. Etableringen af større våde arealer vil være til gavn for 
flagermus, idet insektlivet vil styrkes og insekterne fra vådområderne vil desuden 
optræde tidligere på sæsonen. Dog kræver en styrkelse af flagermusbestan-
dene, at der er døde og rådne træer tilstede som kan fungere som sommer- og 
vinterkvarterer. 

Udlægning af gydegrus vil medvirke til at skabe en selvreproducerende ørredbe-
stand, der også vil gavnes af de generelt forbedrede fysiske forhold. 

Planter
Der er tidligere registreret over 100 arter af vilde planter på Damhusengen, 
hvilket er en rimelig diversitet områdets beliggenhed og anvendelse taget i 
betragtning. Ved etablering af det nye åløb gennem engen vil der ske en generel 
vandstandshævning på en større del af arealerne. Dette vil give mulighed for en 
udvikling af de engplanter, der er knyttet til våd eng. 

I den fremtidige pleje/vedligeholdelse bør høslættet fjernes, når der er slået. Ved 
at fjerne slættet nedsættes næringsstofindholdet i jordbunden og der skabes 
bedre lysforhold ved jorden. Herved vil væksten af græs nedsættes og andre 
mere langsomt groende urter og blomster kan etablere sig. Herved kan græsen-
gen blive til blomsterenge og biodiversiteten på Damhusengen øges.  

Åløbet bliver lysåbent gennem Damhusengen og der vil indfinde sig vandplanter, 
der kan fungere som leve- og skjulesteder for smådyr og fisk. Langs vandløbet 
vil der typisk indfinde sig gængse kantplanter som f.eks. lodden dueurt, bittersød 
natskygge, forglemmigej, mjødurt og grenet pindsvineknop. For at fremme ud-
viklingen udplantes der vandstjerne som kan medvirke til at skabe gode fysiske 
forhold og fungere som levested for smådyr og fisk.

For at skabe yderligere diversitet (biologisk variation) på strækningen kan der 
med fordel plantes rødel, som trives vandløbsnært. Rødel vil medvirke til at 
skabe en endnu større fysisk variation i Harrestrup Å, dels langs vandløbskanten 
og dels i selve vandløbet og til at begrænse den uønskede grødevækst. Det er 
væsentligt at engens nuværende landskabsmæssige udtryk som åben vidde 
bevares og elletræerne kan som del af engplejen stævnes, dvs. forynges ved at 
skære dem ned til basis, hvis de er blevet for store.

3a. Damhusengen
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Damhusengen 
Trafikdiagram - Eksisterende forhold
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Damhusengen

Eksisterende forhold.
Parkens udformning følger det kendte koncept for udformning af parkerne: Den 
rumdannende beplantning er sparsom og skubbet ud til parkens kanter, hvilket giver 
et meget stort landskabsrum i midten; ialt 1200 m langt og op til 300 m bredt. Det er 
dette rum, der gør engen til noget helt specielt og til en væsentlig og dejlig kontrast 
til den tætte by.

Der er generelt en god kontakt mellem stierne og engen, men langs den østlige kant 
kan opvækst langs åen forhindre udsynet over engen. Fra midterdæmningen mod 
Damhussøen forhindrer beplantningen omkring pumpestationen det frie udsyn i 
engen sydøstlige hjørne.

Stisystemet er veludbygget, men det må dog anses for at være et problem, at bl.a. be-
vægelseshæmmede ikke kan opleve naturen og planterne midt på engen.

Engen rummer i dag seks 11-mands- og fire 7-mandsbaner. Det er vanskeligt og dyrt 
at opretholde dette antal pga. af stort slid og en tiltagende forsumpning. Engfladen, 
der oprindeligt har været sø og våd eng, har været helt drænet, holdt som plæne og 
brugt som boldareal. Når vandet forsvinder fra jorden, synker den sammen. Samtidig 
sker der en forøget formuldning, hvilket yderligere forstærker sammensynkningen. 
Derfor  er den naturlige proces, at en større og større del af engen igen kommer til at 
være meget vandlidende.

Signaturforklaring

Gangsti

Barrierer, vej

Indgange med tilgæn-
gelighed for alle

Indgange med begræn-
set tilgængelighed

Cykelsti

57

Jyllingevej

“Grøn port” med bredkronede 
træer.

Kondibane forbedres.

Plantning langs åen skal tillade ud-
syn over engen. Pilerækken på dige 
genetableres. De største træer af 
andre arter bevares. Buskplantning 
skal danne et mønster af åbne og 
lukkede partier, og træer opstam-
mes.

Ny bålplads.

Pumpestationens område 
åbnes og der kan opstilles 
motionsredskaber

Bålplads fjernes.

Nye damme og paddeskjul.

Damhusengen 
Fremtidige forhold 
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Klippet græssti.

Ny indgang fra det gamle 
Rødovre og ny handicapeg-
net sti.

R
ød
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Picnicområde.

Boldareal rykkes mod syd.

Lund med ellebladet birk bevares.

Boldarealer udvides med en 
ekstra 11-mandsbane mod 
nord.

Signaturforklaring

 Vand

 Brugsplæne

 Fælledgræs

 Parkbusket

 Parktræer
 
 Sti

 Hundefritløbsområde

 Nyplantning

 Trampesti eller  
 klippet græssti
 Handicapegnet sti
 

Mulighederne for kælkning 
forbedres.

Den lange promenade.

Rampe.

Lille aktivitetsplads i grus 
kan etableres

Forslag til grøn parkvej

Ny placering af eks boldbaner på opfyldt areal 

Ny vådeng oversvømmes 
ved større afstrømninger

Ny placering af eks boldbaner
på opfyldt areal 

Eks træer bevares og skånes
ved opfyldninger

Eks karakter af åben eng

Eks tøreng

Styrt fjernes

Nye elletræer skygger vandet

Eks legeplads

Ny bro

Ved evt overdækket forsinkelsesbassin
fjernes hæk og hegn og gives
mulighed for nye mini boldbaner

Eks legeplads

Ny trampesti

Nye trædesten som
sekundær krydsning

Nye trædesten som
sekundær krydsning

Eksisterende å tracé
anvendes som
forsinkelsesbassin

Ny trampesti

Ny gangsti

Ny gangsti

Ny bro

Ny bugtet mini ådal
ovenbredde 15-50m
oversvømmes periodisk

Forslag til ny lund af træer

Eks iskiosk

Damhussøen

Trærækker suppleres med 
piletræer efterhånden 
som huller opstår

Eks motionsredskaber

Forsinkelsesbassin i eks. å tracé
der enten overdækkes
eller bevares åbent

Eks. bro

Ny gydebanke

Ny gydebanke

Ny gydebanke

Udplantning af vandstjerne

Udplantning af vandstjerne

Udplantning af vandstjerne

Udplantning af vandstjerne

Nyt mini vådområde
fra Rødovregrøften

Ny vådeng

Nye temporære vandhuller

Eks tøreng

Ny vådeng

Nye temporære vandhuller

Nyt å tracé

Ny placering bålplads
Midterdæmningen

Jyllingevej

Jyllingevej

Damhussøen

Midterdæmningen

Justeret hundefritløbareal

Åbent engområde

Eks hundefritløbareal

Ny bro

Asfalteret hovedsti

Gangsti
Trampesti

0 50 100 150 200 m
0 50 100 150 200 m

Trafikdiagram - Eksisterende forhold
Diagram fra udkast til udviklingsplan

Diagram fra udkast til udviklingsplan
Fremtidige forhold

TRAFIKDIAGRAM UDVIKLINGSPLAN

Plan 1:5000
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Park
Åen flyttes til et nyt naturlignende slynget forløb i en mini ådal, hvor terræn 
naturlig er lavest og der dermed skal graves mindst jord og overflade afvanding 
kan ske naturlig. De eksisterende terrænmæssige forskelle øges ved mindre 
påfyldninger (i størrelsesordenen 0,1-0,7 m i forhold til eksisterende terræn), 
så Damhusengen vil rumme en større forskel mellem våd og tør eng og så de 
tørre områder vil som i dag kunne anvendes til boldbaner. Åløbet kommer til 
at skifte fra den ene side af engen til den anden så man oplever variation fra 
stierne i kanten af Damhusengen hvor åen skifter fra at være tæt på til at være 
langt væk.

Forskelle i vækstbetingelser og plejeniveauer vil give større variation i beplant-
ningen men på afstand fastholdes den nuværende oplevelse af Damhusengen 
som en stor ubrudt flade. Enkelte steder langs åen plantes rødel som skygger for 
vandet og synliggør åens forløb set på afstand, men som ikke slører åbenheden 
på tværs af hele Damhusengens bredde.

Efter flytningen af åløbet anvendes det tidligere åløb som forsinkelsesbas-
sin enten som åbent bassin eller som overdækket eller opfyldt areal som kan 
anvendes til friareal og eksempelvis til små boldbaner. Ved opfyldninger tages 
hensyn til rodnettet på de eksisterende træer som ofte står på skråningerne så 
alle træer kan bevares.

Byrum
Jyllingevej er vigtig som port til Damhusengen for udefrakommende og nye bru-
gere. Damhusengens rum bør være synligt for alle trafikanter, gående, cyklister 
og bilister, så man orienterer sig efter det og tiltrækkes til at besøge det.

Jyllingevej kan eventuelt beplantes med bredkronede allétræer som en grøn 
parkvej, men det bør ske som del af vejens gennemgående forløb, mens be-
plantning i kanten af Damhusengen bør ske som del af engslettens nuværende 
karakter med uformel beplantning af eksempelvis pil, poppel og birk.

Vandelementet er en vigtig oplevelse for trafikanter på Jyllingevej for at frem-
hæve at man på dette sted krydser Harrestrup Å systemet. Vandelementet kan 
fremhæves på flere måder både med direkte synlighed af åen, ved kunstige 
vandelementer eller ved at synliggøre broen, så man fra vejbanen oplever at 
krydse en bro. Broen kan fremhæves som en blå port i gadebilledet med tyde-
ligt værn eller et belægningsskifte og som en pause i parkvejens allétræer.

Trædesten

Enggræsser

3a. Damhusengen

Forbindelser
To nye gangstier med broer over det nye åløb vil gøre det lettere at krydse Dam-
husengen tørskoet på alle tider af året. Stierne vil give nye oplevelser og udsyn 
gennem Damhusengen og samtidig binde adgangen til de spredte boldbaner 
sammen. På stierne kommer man tæt på åløbet og får en større og mere nær-
værende naturoplevelse. Trampestier på åens banketter suppleret med træbroer 
og trædesten vil give yderligere kontakt og nærhed til vandet.

Adgang til Damhusengen fra øst på tværs af det nedlagte åløb forbedres ved at 
skabe flere krydsningsmuligheder over forsinkelsesbassinet i form af broer eller 
dæmninger eller alternativt ved en overdækning.

Aktivitet
Antallet af boldbaner er bevaret som i udkastet til udviklingsplanen og boldba-
nerne oversvømmes ikke ved normale karakteristiske vandføringer (sommer-
median, årsmedian og medianmaksimum) i Harrestrup Å med den foreslåede 
mindre hævning af terræn. Derfor placeres boldbaner på de højest beliggende 
områder og hverken hegnes indbyrdes med levende hegn eller adskilles med 
grøfter så det er muligt at flytte på banerne for at undgå koncentreret slid på 
græsset. Den foreslåede placering af boldbaner vil derfor være en forbedring af 
de nuværende forhold.

Det er dog væsentligt at understrege, at der ved ekstreme vandføringer i Harre-
strup Å ikke vil kunne undgås, at der sker oversvømmelser af boldbaner ligesom 
kraftig lokal nedbør, kan gøre boldbaner ubrugelige i kortere perioder. Det er ikke 
realistisk, at sikre boldbaner mod oversvømmelser ved ekstrem afstrømninger, 
da det vil kræve at terrænet hæves i væsentlig grad, hvilket vil ødelægge Dam-
husengens landskabsmæssige udtryk som en åben vidde. 

Hundefriløbsområder som er placeret på de mindst sumpede arealer foreslås 
adskilt fra naturområder med våde enge og temporære vandhuller, så dyrelivet 
ikke forstyrres af hundene. 
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Medejerskab
Damhusengen har potentielt en lang række brugere hvoraf nogle kan have 
modsatrettede behov eksempelvis mellem naturfolk, hundeluftere og fodbold-
spillere. Lokal forankring og fælles forståelse er derfor særlige vigtige at engagere 
på dette sted. Den foreslåede ”inddeling” af Damhusengen kan medvirke til 
skabe en fælles forståelse af og hensyntagen til de modsatrettede interesser. 
Nye tiltag som for eksempel et høslet lav, der plejer engen kan give flere interes-
segrupper et medejerskab til Damhusengen, øge viden om naturen og løse et 
behov for pleje.

Oplevelse
Der er gode forudsætninger for at lave naturformidling om engen som et dyna-
misk kulturlandskab og på forskelle mellem våde og tørre enge i den sydvestlige 
del af Damhusengen. De temporære vandhuller vil til tider vil have et åbent 
vandspejl som synliggør den skiftende vandstand på Damhusengen. Alle disse 
tiltag vil være synlige attraktioner set fra Damhusdæmningen og den vestlige 
hovedsti, hvor flest brugere færdes.

Synlighed
Damhusengen får i fremtiden en mere klar opdeling mellem våde naturområ-
der, fugtige hundefriløbsområder og tørre boldbaner og det bliver nemmere at 
se hvordan man bevæger sig omkring i området på det differentierede stinet.

Brugere som benytter den vestlige hovedstien vil som noget nyt kunne se og 
orientere sig efter Harrestrup Å og får skiftende oplevelser undervejs af åens 
nærhed. Der vil være en større kontrast i naturoplevelser og i syd vil man opleve 
skiftende vandstand i de temporære vandspejl. 

Hele Damhusengen bevares som et stort sammenhængende åbent rum med 
fritstående træer og uden tæt buskbevoksning. Oplevelsen af variation i vandets 
bevægelse bliver det stærkeste nye karaktertræk gennem Damhusengen på 
strækningen mellem to pejlemærker: den blå port på Jyllingvej og Damhussøen.

Engflade

Regnvandsbassin

Et bugtet å forløb

Blomstereng
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Flyttede boldbaner

Eks hovedsti

Eks tøreng

Lejlighedsvis 
åbent vandspejl

Eks tøreng

Ny vådeng
Ny trampesti

Ny trampesti
Ny gangsti

Ny mini ådal
ovenbredde
17-50m

Ny bro

Eks skråning

Nye elletræer

+9.25

+9.00

+10.50

+10.50

+6.35

Terræn hæves 

Nedlagt åløb
evt opfyldt

Eks hovedsti

Nyt forsinkelsesbassin

Eks gangsti

Eks træer

Plan 1:2000

Tværsnit 1:1000

Damhusengen nord - eksisterende forhold

Damhusengen syd - eksisterende forhold

ØST:

VEST:

Tværsnit nord1:1000

Tværsnit nord1:1000

Nyt å profil
ovenbredde vand
17,5m

Boldbaner

Boldbaner

+7.00 +7.25

+7.25

+7.25+7.50+8.00+8.25

+9.25+10.50+10.75

+6.50

+9.25 +9.75

Evt. boldbaner

StiSti

Tidligere å profil
265m

300m

terræn hæves til 7,5m
plads til baner

terræn hæves til 7,6m
plads til baner

+6.50

+9.00+8.25
+8.25+6.75

+6.75
+7.00+7.75

+9.00+10.00

Nyt å profil
ovenbredde vand
40m

Sti Sti

StiSti

3a. Damhusengen

UDSNIT NORD
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Tværsnit nyt åprofil1:200

Tværsnit eksisterende åprofil1:200

Hovedsti

Forsinkelsesbassin

             

Tidligere å tracé bevares åbent, overdækkes eller opfyldes

Eks. sti 

boldbaner boldbaner

Eks. terræn

Nyt terræn +7.6 +7.6

Tværsnit nord1:200

(+7.00)

(+7.25)
(+6.75)

(+8.75) +8.75

+7.50

+6.50
(+6.75)

+9.00

1:1 1:1

1:4 1:4

+6.1m+5.4m

+5.8m +7.6m+6.5m

2m

Mini ådal med varierende bredde min. 17m

Vådeng

Vådeng Ny beplantning elletræer

Vådeng

Vådeng

Gangsti Boldbaner med ca. 15 ‰ hældning
Terræn hævet til ca 7.6 m

+7.6m

Boldbaner med ca. 15 ‰ hældning
Terræn hævet til ca 7.6 m

+7.5m

Boldbaner med ca. 15 ‰ hældning
Terræn hævet til ca 7.5 m

1:1 1:1
1:4 1:4

2m

Mini ådal med varierende bredde max. 50m

+6.8m

+7.2m+7.2m

1:200

1:200

Damhusengen syd

Damhusengen nord
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Plan1:2000

Adgang til vandet

Damhusengen 1_2000

Ny vådeng med
høje siv og græsser /
særlig beplantningr

Flyttede boldbaner

Eks hovedsti

Nyt forsinkelsesbassin

Eks. bro

Eks tøreng

Ny gangsti

Nye trædesten

Lejlighedsvis 
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Årsmedian afstrømningSommermedian afstrømning Median maksimum afstrømning

Å
Harrestrup Å er på denne delstrækning beliggende meget dybt under det om-
givende terræn og beliggende i en meget smal korridor mellem parcelhusene 
langs Auroravej mod vest og cykel-/gangstien langs med Damhussøen mod øst. 
Strækningen af Harrestrup Å er her ca. 900 m, og de pladsmæssige forhold i 
bredden er begrænset til mellem 20 og 25 m i oven bredde fra skel ved parcel-
husene til cykel-/gangstien langs søen. Harrestrup Å er generelt, med undtagelse 
af enkelte steder ved de nuværende broer, mere eller mindre utilgængelig og 
usynlig på grund af hegn, buske og træer. I henhold til det opstillede program 
arbejdes der i helhedsplanen på denne strækning af økonomiske hensyn ude-
lukkende med dette nuværende tracé langs Damhussøen.

På strækningen fra Damhusdæmningen og ned til underføringen af Harrestrup Å 
ved Roskildevej (Kongeslusen) foreslås der derfor etableret et bredt trippel-profil 
med udgangspunkt i den nuværende placering i den relativt smalle korridor mel-
lem bebyggelserne og den nuværende asfalterede sti mod søen. Trippelprofil 
betyder at der kan føres vand i tre forskellige niveauer i tværsnittet – bund, 1. 
banket og 2. banket inden omgivende terræn. 

Et trippel-profil vil medvirke til at optimere vandafviklingen samtidig med at 
forbedre levevilkårene for faunaen i vandløbet. Der gøres dog opmærksom på at 
optimeringen af vandafvikling specielt ved ekstreme hændelser vil være meget 
begrænset af den nuværende underføring ved Roskildevej. Den nuværende 
flisebelagte bund erstattes på hele strækningen med ”naturligt” bundsubstrat 
bestående grus, sten og råjorden under fliserne. Dette vil give det nødvendige 
underlag for etablering af vådbundsflora og skabe levesteder for fisk og smådyr. 

Med henblik på at skabe en bedre kontakt mellem stierne, søen og vandløbet 
i forhold til det eksisterende forløb, foreslås det eksisterende terræn i ca. kote 
+10,10 m på cykelstien langs Damhussøen sænket til ca. kote +9,25 m. Det 
eksisterende flodemål i Damhussøen er til sammenligning i kote +8,71 m. Sam-
tidig foreslås det at anlægget med den nuværende gangsti mellem Harrestrup 
Å og bebyggelserne mod vest sænkes som en del af det nye åprofil og at en ny 
trampesti i stedet etableres på 2. banket i trippelprofilet.

Trippelprofilet består i et bundprofil, der generelt varierer i en bredde mellem 
0,5 og 1,5 m i bunden og med en dybde på 0,5 m. Bundprofilet opbygges 
med udgangspunkt fra bunden i det eksisterende flisebelagte vandløb, og der vil 
således ske en indsnævring af det eksisterende bundprofil fra den nuværende 
bredde på mellem 2,5 og 3,5 m til ovennævnte 0,5 -1,5 m. I dette profil vil der 
altid løbe vand, og der vil være tilstrækkelig vanddybde for fisk og smådyrsfauna 
i selv nedbørsfattige perioder. 

Herefter vil der være et profil bestående af 1. banket, hvor bundbredden gene-
relt øges til ca. 5,5 m, og hvor det nederste bundprofil kan slynge sig indenfor 
og dermed skabe en fysisk variation til gavn for dels vandløbets selvrensende 
effekt og for dels at skabe skjulesteder for vandløbsfaunaen. Afstanden mellem 
slyngningerne vil variere, således der kan gives mulighed for at åens mindste 
profil kan bevæge sig indenfor rammerne af det andet profil. Hermed kan der 
skabes mindre underskårne brinker, der kan fungere som skjulesteder for fisk. 
På den 1. banket vil der kunne etableres en vådbundsflora, da der generelt vil 
være sumpforhold og til tider ”sjapvand” på banketten. Det er dog væsentligt at 

understrege, at det af hensyn til at sikre en tilstrækkelig vandafledningen under 
ekstremhændelser vil være nødvendigt med vedligeholdelse af banketten. Det 
andet profil (1. banket) er dimensioneret til at kunne rumme afstrømninger 
indtil 5 års maksimum.

Ved afstrømninger over 5 års maksimum vil vandet i Harrestrup Å overstige det 
andet profil og give vand på 2. banket (3. profil). 2. banket vil generelt have 
en bredde på 2,5 m med et relativt fladt anlæg mod vest i overgangen til det 
eksisterende terræn. Dette 3. profil kan rumme ekstreme vandføringer. 

På delstrækningen vil der i den fremtidige Harrestrup Å være en gennemsnitlig 
bundlinje fald på ca. 0,7 ‰. Af hensyn til faunaen og eksempelvis etablering 
af egnede gydeområder for ørreden vil der blive arbejdet med en varierende 
hældning af bunden i det nye forløb. Der vil således være kortere strækninger i 
størrelsesordenen 10 m, hvor der afvikles fald på 2-3 ‰ for dermed at skabe 
egnede gydehabitater for ørreden.
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Damhussøen 
Trafikdiagram - Eksisterende forhold

0 100 200 m

Barrierer, vej

Signaturforklaring

Gangsti

Indgange med tilgæn-
gelighed for alle

Indgange med begræn-
set tilgængelighed

Jernbane, som udgør 
en hindring for adgan-
gen til parken

Cykelsti

Det fremtidige landskab
Hovedtrækkene i landskabet bevares. Dog kan der etableres tre mindre øer i søens 
vestside. Øerne tilplantes med rørskov og må ikke have høj beplantning, fordi det i for 
høj grad vil  bryde den unikke store vandflade og få søen til at virke mindre. Der kan 
desuden gøres et nyt forsøg på at etablere rørskov. omkring øerne i det sydvestlige 
hjørne. 

Pilerækken og øvrige træer langs den vestlige og nordlige bred af søen udskiftes med 
en ny pileplantning, når træerne skal udskiftes på grund af alder eller dårlig vækst. 
Pilene plantes som en løs spredt plantning på begge sider af cykelstien. Denne struk-
tur vælges, for at de gamle piletræer kan bevares og udskiftes over en længere år-
række. Træerne bør dannes af stiklinger fra eksisterende gamle pil, som har en række 
egenskaber, nye pilesorter ikke har. De har vist sig at leve længe, være bredkronede 
og have god indpasningsevne til stedet. 

Trafikdiagram - Eksisterende forhold
Diagram fra udkast til udviklingsplan

Diagram fra udkast til udviklingsplan
Fremtidige forhold

3b. Damhussøen
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Regnvand
Rødovre Kommune har i modsætning til Københavns Kommune og Hvidovre 
Kommune ikke lagt sig fast på, hvordan de vil nå vandplanens mål i forhold til 
reduktion af overløb fra kloakken til åen. Såfremt vejvandet i området langs Har-
restrup Å bliver separeret vil det muligvis kunne nedbringe overløbene tilstræk-
keligt. 

Spildevand
Der er et enkelt overløb fra Rødovre Kommunes kloak til åen på strækningen 
langs med Damhussøen. Bygværket ligger umiddelbart syd for Elvergårdsvej/
Damhusdæmningen og aflaster ca. 10.000 m3 og 11 gange årligt til åen. 
Overløbet er omfattet af Rødovre Kommunes Vandhandleplan, og aflastningerne 
skal derfor reduceres til 250 m3/red ha, svarende til maksimalt 5 årlige overløb 
inden udgangen af 2018. Udløbet bevares ved det nye profil af Harrestrup Å.

Klimatilpasning
Selve profilet af Harrestrup Å langs med Damhussøen i den fremtidige udform-
ning har kapacitet til at rumme selv meget store afstrømninger, helt op til 100 
års maksimum. Den begrænsende faktor for denne stræknings kapacitet vil 
være den nuværende underføring af Harrestrup Å ved Roskildevej, der ved både 
det nuværende og fremtidige forløb af Harrestrup Å vil give ganske betragtelig 
stuvning opstrøms på Damhusengen ved de ekstreme afstrømninger. 

Afvandingsmæssige konsekvenser 
De afvandingsmæssige konsekvenser er afbildet under afsnittet for Damhusen-
gen. På grund af den dybe beliggenhed af Harrestrup Å langs med Damhussøen 
giver de beregnede afstrømninger sommermedian, årsmedian og medianmaksi-
mum et resulterede grundvandsspejl væsentligt dybere end 1 m under terræn, 
hvorfor der ikke er afbildet nogen farvesignatur for denne strækning.

Biotop
Det eksisterende forløb af Harrestrup Å langs den vestlige side af Damhus-
søen restaureres ved etablering af et nyt profil i det nuværende og fjernelse af 
flisebelægningen. Herved skabes der et vandløb med fysisk variation og naturligt 
bundsubstrat bestående af den underliggende råjord samt udlagt sten og grus, 
hvor der både er mulighed for et mere varieret dyreliv i det permanent vand-
dækkede forløb og på de nye banketter. Etablering af et nyt profil vil skabe et 
langt mere varieret vandløb, hvor der vil indfinde sig vandplanter.

Dyr
Etablering af et nyt vandløbsprofil med naturligt bundsubstrat vil skabe eg-
net habitat for en mere varieret smådyrsfauna, hvor typiske rentvandsarter vil 
kunne indvandre, når vandkvaliteten og det hydrologiske regime er tilstrækkeligt 
forbedret. I den situation vil der også være basis for at strækningen kan fungere 
som opvækstområde for ørred, hvis der skabes den nødvendige faunapassage 
ved nedstrømsliggende spærringer. Der etableres to-fire gydebanker som kan 
medvirke til at skabe en selvreproducerende ørredbestand, hvilket understøttes 
af udviklingen i grødesamfundene og de forbedrede fysiske forhold.

På de nye banketter vil der i det fugtige miljø være basis for et mere varieret 
dyreliv, især insekter og fugle, som følge af den vegetation der vil vokse her. Gra-
den af fremskridt afhænger dog af hvor meget vedligeholdelse af banketterne, 
der bliver nødvendig af hensyn til kapaciteten ved større afstrømninger.

Strækningen vil sandsynligvis ikke huse meget dyreliv udenfor vandfasen pga. 
den korte afstand til beboelse og stiforløb, men vil fungere som en sprednings-
korridor via det nye trippelprofil. 

Planter
Der er i den øvre del af Harrestrup Å systemet fundet gængse vandplanter, der 
med tiden kan indvandre på strækningen. F.eks. er der registreret vandstjerne 
og vandaks som vil udgøre gode leve- og skjulesteder for smådyr og fisk. Langs 
vandløbet vil der typisk indfinde sig gængse kantplanter som f.eks. lodden 
dueurt, bittersød natskygge, forglemmigej, mjødurt og grenet pindsvineknop. For 
at fremme udviklingen udplantes der vandstjerne, der vil fremme den fysiske 
variation og skabe levesteder for smådyrsfaunen og fisk.

I udgangspunktet bevares træer der vokser dårligt eller er under nedbrydning, 
hvilket vil gavne insekter, fugle og flagermus.
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Park
Damhusdæmningen på nordsiden af Damhussøen er et meget benyttet 
parkrum som fungerer som opholdsrum, forbindelsesled og udsigtspunkt. Den 
vestlige del af den smalle dæmning bruges som promenade med udsigter over 
Damhussøens vandspejl mod syd og Damhusengen åbne landskab mod nord. 
Den østlige ende rummer mange forskellige opholdsfaciliteter og tæt beplant-
ning mod nord gør at arealet her kun orienterer sig mod syd over Damhussøen. 
Denne forskel i beplantning og åbenhed fastholdes og styrkes. 

Åens forløb langs vestsiden af Damhussøen er i dag smalt og med stejle sider, 
da åen med en varierende kote på mellem +4,5 og 5,3 m ligger væsentligt 
lavere end Damhussøen i kote 8,7 m. Åens profil udvides på vestsiden af åen 
med en banket med en trampesti nær åen. På østsiden af åen foreslås det at 
sænke dæmningen og hovedstien langs Damhussøen fra en nuværende kote 
på mindst 10 m til kote 9,25 m. På denne måde bliver åens profil mere åbent 
og afstanden fra hovedstien til vandspejlet i både åen og søen mindre.

Ved en sænkning af dæmningen bliver træerne bevaret. De nuværende uregel-
mæssige trærækker på begge sider af hovedstien på dæmningerne består af pil 
og andre træarter, mange i dårlig vækst eller i nedbrydningsfasen. Træerne beva-
res og suppleres med piletræer efterhånden som huller opstår. Ved sænkningen 
af dæmningens profil tages individuelt hensyn til træernes rødder så der ikke 
graves af i nærheden af sunde træer. Det vurderes at der kan graves ved øvrige 
træer og beskæres nogle af træernes rødder uden at ændre væsentligt ved den 
planlagte gradvise udskiftning af træerne.

På grund af den stejle skrænt ned til åen er det af sikkerhedsmæssige årsager 
fortsat nødvendigt med et værn langs stien også med en sænkning af stiens 
profil. Til gengæld bliver arealet mellem værn og sti bredere. Det eksisterende 
trådhegn langs stien foreslås erstattet af et nyt værn som designes til anvendelse 
på flere strækninger langs Harrestrup Å. Værnet udformes så det visse steder får 
flere anvendelsesmuligheder så som siddemøbel, træningsredskab eller informa-
tionsstander.

Midt på strækningen er der ud for Rønneholmsvej en lille grøn kile som forbin-
der søen med baglandet og skaber et afbræk på det noget ensformige stiforløb 
på dæmningen. Der bør sikres som et åbent pauserum med kig på tværs på 
dette sted ligesom det forslås at placere en bro ved vandet til ophold og fiske-
plads.

Byrum
Damhusdæmningen har karakter af et urbant parkrum og bør udformes med 
robust belægning og inventar som inviterer til ophold og møder. Kiosken og 
flydepontonen er allerede store attraktioner på alle tider af året når solen kom-
mer frem: Stedet rummer udeservering, strandstemning, små events og socialt 
liv. Sportsaktiviteterne bør være mere synlige og integrerede med stiens rum så 
tætheden og bylivet koncentreres.

Ved Harrestrup Ås møde med Roskildevej er der i dag en fugleplæne som 
fungerer som opholdsrum og som kontakt til Damhussøens vandspejl. Busk 
beplantning ved Harrestrup Å foreslås fjernet på dette sted for at øge udsynet og 
orienteringen mod åen.

Forbindelser
På østsiden af Harrestrup Å retableres det nuværende delte profil med cykel 
og gangsti på den sænkede dæmning langs Damhussøen. På vestsiden af åen 
retableres en trampesti på 2. banket i det nye åprofil

Der retableres en ny længere bro over åen ud for Rønneholmsvej som er den 
eneste mulige forbindelse til baglandet.

Aktivitet
Det mest benyttede areal er Damhusdæmningen nord for søen hvor de fleste 
programmerede aktiviteter findes langs en aktiv, belyst og tryg sti der for binder 
på tværs og hvor der er kiosk, sydvendt ophold ved Damhussøen og flere 
sportsaktiviteter.

Dæmningen langs Harrestrup Å kan bruges som pauserum mens længere 
ophold er oplagt ved den grønne kile og broen med fiskepladser. Fugleplænen 
ved Roskildevej er et åbent uprogrammeret opholdsareal som godt kan rumme 
nogle midlertidige aktiviteter eller installationer.

Åskrænter

Ophold på sti
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Medejerskab
Det udvidede areal på dæmningen vil give lidt bedre plads til de modsatrette 
behov mellem gennemkørende cyklister og gående som gerne vil slå sig ned.

Villaejerne langs Harrestrup Å vil som en positiv effekt af ændringerne med en 
sænkning af profilet og trampestien opleve en større afstand til offentligheden 
og en bedre udsigt til Damhussøen.

Oplevelse
Delstrækningens største landskabelige attraktion er Damhussøens store vand-
spejl og på dæmningen mellem åen og søen vil fokus mest være væk fra åen 
og eksempelvis bænke vil oplagt orientere sig mod søen. Til gengæld vil der 
på trampestien på 2. banket være en mere intim oplevelse af den dybe dal og 
åens bevægelse.

Synlighed
Livet i delstrækningen fordeler sig mellem to poler. Den mest benyttede rekrea-
tive attraktion er Damhusdæmningen nord for søen hvor de fleste programmer 
findes langs en aktiv, belyst og tryg sti der for binder byen sammen på tværs og 
hvor der er kiosk, sydvendt ophold ved Damhussøen, sportsbaner og ”Enggår-
dens” naturformidling.

Den anden pol er Fugleplænen ved Roskildevej. Arealet er vigtigst som port til 
området fra Roskildevej og synliggør både Damhussøen, Harrestrup Å og leder 
de bløde trafikanter ind på stien. Fugleplænen kan rumme nogle midlertidige ak-
tiviteter eller installationer og kan være en central del i formidlingen af naturmil-
jøet langs Harrestrup Å systemet på dette sted midt på strækningen hvor mange 
kommer forbi.
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