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PLADS TIL NATUREN – Strategi for biologisk 
mangfoldighed i København 
 
Med udarbejdelsen af denne strategi for biologisk mangfoldighed har 
Københavns Kommune skabt et overblik over alle de væsentligste 
grønne områder i byen. 
Det er beskrevet, at man ud fra økonomiske betragtninger kun har valgt 
at fokusere på hvordan den biologiske mangfoldighed kan bevares og 
udbygges i områder på land. På længere sigt vil man så arbejde på, at 
strategien udbygges til at dække både land- og vandområder og om-
handle alle forvaltninger, private grundejere, boligforeninger m.v. Det 
er samtidig nævnt at strategien skal løbe fra 2011 til 2015 og først der-
efter bliver revideret. 
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Brønshøj-Husum Lokaludvalg så gerne at man havde brugt yderligere resur-
ser på at få strategien til at indeholde de vurderinger og tiltag, som er nød-
vendige for biologisk mangfoldighed for vandområder. Som det fremgår af 
strategien, er mange af de beskrevne tiltag netop baseret på regulering af 
vand og åløb. Det er samtidigt vigtigt, at man fra starten inddrager boligsel-
skaber og grundejere for derved at nå de ønskede mål. 
Generelt er det, for os at se, et problem at større projekter, som er vigtige for 
den biologiske mangfoldighed, indtil videre er ufinansierede. Det betyder, at 
der hvert år skal bevilges penge ved de årlige budgetforhandlinger. Mulighe-
den for en rationel og økonomisk gennemførsel af de i strategien beskrevne 
tiltag, er derfor ikke tilstede. 
Vedrørende Tabel 3.2: Fysiske tiltag til forbedring af forholdene for arter og 
deres levesteder samt bevarelse af naturtyper. Ud fra denne liste er det ret 
sparsomt med aktiviteter i Brønshøj-Husum området, der er nævnt to projek-
ter, som er direkte målrettet Utterslev Mose, det er bekæmpelse af mink og 
genopretning af fugleøer. Flere af de andre tiltag er oplyst så generelt at man 
ikke kan se, om det vil påvirke vores område. Da det er en liste, der dækker 
en toårig periode, mener vi ikke at ambitionsniveauet er højt nok, hvis man 
ønsker at øge den biologiske mangfoldighed for insekter, padder, fugle og 
pattedyr. Alle de konkrete forslag til indsats som er beskrevet i strategien, vil 
derfor først kunne gennemføres efter mange år. 
 

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. 

 



Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i de generelle forslag til at øge den 
biologiske mangfoldighed, som de er beskrevet. Det er vigtigt, at man i en 
bydel som Brønshøj-Husum ikke kun forholder sig til de 23 parkområder 
som Center for Park og Natur har vedligeholdelsespligt på, men også ind-
drager de store grønne områder, som passes af de almennyttige boligselska-
ber og andre grundejere og herunder inddrages de grønne erstatningsarealer. 
 
En gennemgang af afsnittet for Prioriterede arter er rigtig godt og detaljeret 
beskrevet og indgår derfor fint i den overordnede strategi for biologisk 
mangfoldighed. 
 
I afsnittet ”Forslag til tiltag i parker og naturområder” er det velbeskrevet, 
hvordan Center for Park og Natur vurderer de enkelte områder. Under punkt 
6.5 ”Område Nord” er beskrevet de områder som hører til vores område, det 
er: Utterslev Mose og Gyngemosen, Vestvolden, Kagsmosen, Bellahøjpar-
ken og Degnemosen.  
For hvert af disse områder er der beskrevet dets ”Værdier og Potentialer” – 
”Problemstillinger” og ”Forslag til tiltag” og det dækker i store træk Brøns-
høj-Husum Lokaludvalgs ønsker til disse områder. Men der er nogle yderli-
gere ønsker til forbedring af vandgennemstrømningen og dermed vandkvali-
teten ved Vestvolden og i Utterslev Mose. Det kan ske ved at pumpe mere 
vand op fra Harestrup Å  eller ved at tilføre rent regnvand fra ”LAR” løsnin-
ger i lokalområdet. Tilsvarende kunne man også tilføre mere vand til Deg-
nemosen via LAR løsning i dette område. 
Det er et naturligt forløb, der er mellem Degnemosen – Bellahøjparken – 
Brønshøjparken ”Louisehullet” – Kirkemosen og Utterslev Mose, de ligger 
alle i en lavning, der er ca. 14.000 år gammel. 
Det er vigtigt at Kirkemosen har samme status som resten af Utterslev Mose 
og at Brønshøjparken med Louisehullet opfattes tilknyttet Bellahøjparken, da 
det vil give mulighed for en grøn spredningskorridor.  
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i de betragtninger, der er gjort om-
kring de forventede klimaforandringer. Det er vigtigt man allerede nu går i 
gang med projekter med at udlægge arealer til lokal afledning af regnvand, 
nedsivningsanlæg, grønne tage og facadebeplantning. 
 
Brønshøj-Husum lokaludvalg vil meget gerne bidrage til et tæt samarbejde 
med Københavns Kommune for at gennemføre de i strategien beskrevne til-
tag. 
 
Med venlig hilsen 
Christian Hesselberg Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
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