
 

 

 

BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG 
Kulturhuset Pilegården  

Brønshøjvej 17 

 2700 Brønshøj 
 

www.2700lokaludvalg.dk 

15. november 2013 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i 

bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar på ”Styringsstrategi for sø- og 

vandløbssystemet” 

Brønshøj–Husum Lokaludvalg takker hermed for indbydelsen til at 

kommentere ”Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet”. Lokalud-

valget fremsætter nedenstående forslag og ønsker. 

 Dokumentet burde beskrive: 

 De konkrete tilførsler fra overløbsværkerne af såvel rent vand som kloak-

vand, bl.a. med hensyn til deres påvirkning af Utterslev Moses miljø, samt 

indeholde en plan for en kraftig reduktion af tilførslen af miljøskadelige 

stoffer blandt andet ved at hindre overløb fra kloakkerne. 

 Mulighederne for øget tilførsel af rent regnvand for eksempel via separate 

regnvandsledninger eller på overfladen i åbne regnvandskanaler. Vandet 

bør forsinkes for at undgå erosionsskader. Det er godt for Utterslev Moses 

biologiske miljø hvis vandudskiftningen øges – med rent vand. 

 En strategi for styring af vandstanden i mosen for at optimere dens mulig-

hed for at optage vand ved skybrud.. Dette vil reducere hyppigheden af 

oversvømmelser. Desuden er det godt for Øresund, hvis renseanlæggene 

ikke bliver overbelastede ved regnvand. En sådan styring af vandstanden 

vil kræve fastlæggelse af minimumskvoter i Utterslev Mose og de andre 

søer under hensyntagen til deres dyre- og planteliv. Hvis vi kun fokuserer 

på klimatilpasning, giver det god mening at tømme alle søer så meget som 

mulig, men det er næppe en god idé for flora og fauna. Det er i styringsfor-

slaget ikke tydeligt hvilke mål, som har højest prioritet. Det bør fremgå, 

hvor høj prioritet klimatilpasning har, da denne målsætning går/kan gå 

imod flere af de andre mål.  
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 En overvågning og styring af Utterslev Moses tilførsel af fosfor, som er 

den helt store miljøsynder, og ikke kun en tilsvarende overvågning og sty-

ring for de indre søer. For eksempel kan man reducere oppumpningen af 

vand fra Harrestrup Å, når dette er særligt forurenet. 
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