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Høringssvar - Helhedsplan for Utterslev Mose 

 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har med stor interesse læst 
Helhedsplan for Utterslev Mose, og er grundlæggende positiv over 
for den række af indsatser, der præsenteres i de fire bærende afsnit. 
Lokaludvalget ser frem til i partnerskab med forvaltningen og andre 
aktører omkring Utterslev Mose at virkeliggøre planens indhold.  

Lokaludvalget vil anbefale at man i forordet gør det tydeligt hvad 
meningen med helhedsplanen er. Mens Pleje- og udviklingsplanen for 
Utterslev Mose er det vigtig redskab i forhold til forvaltningen af 
driftsenheden Utterslev Mose, er det Lokaludvalgets opfattelse, at 
Helhedsplanen har sin særlige styrke i at betragte Utterslev Mose i 
samspil med sit opland. Ved at overskride driftsgrænsen for Utterslev 
Mose og fokusere på interaktionsmulighederne med den 
omkringliggende natur og befolkning åbner helhedsplanen sig mod 
nye initiativer og tankemåder.  

Forordet kunne med fordel nævne ”nyde dyrelivet” i andet afsnit.  

I afsnittet afgrænsninger opstilles en række af de ikke opfyldte 
ambitioner med helhedsplanen. Det er ikke lokaludvalgets opfattelse 
at formålet med helhedsplanen var at udarbejde egentlige fælles 
plejeplaner for de biologisk værdifulde arealer, der går på tværs af 
kommunegrænserne. Derimod ser Lokaludvalget det som en vigtig 
målsætning at helhedsplanen kommer med forslag til hvordan der 
konkret kan skabes større sammenhæng i naturovervågningen, - 
forvaltningen – og – formidlingen kommunerne imellem. 
Lokaludvalget kunne ønsker sig at der med helhedsplanen sendes et 
signal om at man for at sikre helheden i arbejdet med 
naturværdierne og oplevelsesværdierne fremover vil tage konkrete 
initiativer til at styrke dialogen med Gladsaxe kommune.  

Helhedsplanen er i det hele taget tilbageholdende med at komme 
med forslag der kan styrke dialogen og planlægningen mellem de 
lokale kræfter og de kommunale enheder i Københavns kommune. 
Det er Lokaludvalgets opfattelse at det vil være frugtbart at skabe et 
mere formaliseret forum for de mange forskellige aktører der er 
engageret i og omkring Utterslev Mose. Med helhedsplanen mange 
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forslag til nye faciliteter, aktiviteter, plejeindsatser og 
driftsomlægninger samt det stigende engagement omkring 
naturplejelaug vil behovet for et forum der sikre koordinering, 
samarbejde og idéudvikling være yderst værdifuldt.  

Lokaludvalget undrer sig over at det store arbejde med at brande 
Utterslev Mose, som Idébureauet 2+1 var konsulent på, ikke 
anvendes i helhedsplanen. Selvom der efter Lokaludvalgets 
opfattelse stadig ikke er udarbejdet et brugbart slogan for Utterslev 
Mose, rummer materialet en kernefortælling om Utterslev Mose som 
med fordel kunne præsenteres i helhedsplanen. 

 Afsnit 1: forbedret vandmiljø i mosen 

Lokaludvalget glæder sig over de optimistiske toner omkring arbejdet 
med at imødekomme vandrammedirektivets målkrav inden 2027.  
Lokaludvalget foreslår at der afsættes midler til at etablere et 
partnerskab med skoler og universiteter omkring teknologiske 
workshops og læringsforløb med det formål at bidrage med 
løsninger, der kan supplere den TMF-forankrede indsats. Forløb der 
kan være med til at bidrage med et mere cirkulært perspektiv på de 
næringsstoffer der skal ud af vandmiljøet. En indsats der også vil 
passe fint i tråd med Naturbyens særlige fokus på arbejdet med at 
forbedre vandmiljøet har store læringsmæssige og 
oplevelsesstimulerede kvaliteter.  

I andet afsnit bruges vendingen ”er tilpasset et ferskvandsområde, 
som ikke helt er i balance” Utterslev Moses vandmiljø er ikke i 
balance, og ’helt’ kan dog derfor rettelig udelades.  

Det er for lægmand vanskeligt at forstå at der overhovedet kan 
tolereres at der tilflyder spildevand til Utterslev Mose. Lokaludvalget 
mener ikke, at en 50 % reduktion på tre slemme overløb er en 
tilstrækkelig ambitiøs målsætning for en helhedsplan. 

Afsnit 2.  
I og med at der er tale om helhedsplan, der ikke snævert forholder 
sig til driftsgrænser og kommunegrænser kunne man nævne at folk i 
Gladsaxe også bruger Utterslev Mose. Alternativ kan det bemærkes 
at begrebet ’københavnere’ også dækker borgerne i hele Utterslev 
Moses opland. 
 
Afsnit 3.  
Lokaludvalget forslår at teksten om Naturbyen suppleres med et kort 
der viser placeringen i relation til Utterslev Mose. Naturbyens 
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placering bør betegnes ”ved Utterslev Mose” og ikke ”nær Utterslev 
Mose”. 
 
Netop arbejdet omkring Naturbyen og Helhedsplanen for Utterslev 
Mose og indsatserne ”Det gode levested” og ”byd naturen indenfor i 
haverne” er også en del af den nye bydelsplan for Brønshøj-Husum, 
og Lokaludvalget ser frem til et frugtbart samarbejde med Teknik- og 
Miljøforvaltningen og andre parter i forbindelse med virkeliggørelse 
af disse indsatser. 
 
 
 
Mvh 
 
Erik Fisker 
Formand for Brønshøj – Husum Lokaludvalg 
 
 
Michael Hoff 
Formand for Miljøudvalget 
 
 

 


	Høringssvar - Helhedsplan for Utterslev Mose

