
Utterslev Mose er det største ferskvandsområde  i København. Mosen 
skaber hver dag glæde for de mange mennesker, der benytter området. 
Selv på en grå vinterdag er mosen en smuk naturoplevelse, også selvom 
vandkvaliteten kunne være bedre.

Utterslev Moses dyre- og planteliv hænger tæt sam- men med vandkvali-
teten. Fisk og fugle, som lever i  og ved mosen, er tilpasset et ferskvands-
område, som ikke er i balance, selvom vandkvaliteten er blevet me-
get bedre de seneste 20 år. Brugerne af mosen oplever måske, at mosen 
er attraktiv og sund, men der mang- ler stadig en indsats for at mosen i 
2027 kan leve op til kravene fra EU om såkaldt ”god økologisk tilstand”.

Spildevand og vand fra kloakoverløb har gennem tiden belastet Utterslev 
Mose. Kommunen har siden 1990’erne investeret over 200 mio. kr. på 
at forbedre vandkvaliteten i mosen, blandt andet ved at reducere overløb 
fra kloaksystemet, oprense sediment i Nordkanalen og omlægge mosens 
udløb. Indsatserne har betydet, at der er sket en stor forbedring i mosens 
tilstand, og de nyeste fiskeundersøgelser viser et markant fald i indhol-
det af tungmetaller i fiskene. Alligevel har det ikke rykket tilstrækkeligt 
ved balancen i mosen, som stadig er karakteriseret af en dårlig økologisk 
tilstand. Der mangler altså en indsats for at nå EU’s målsætning.

Kommunen besluttede derfor i 2015 i kommunens vandhandleplan ”Den 
Blå By” at starte et nyt forløb for at nå i mål. I perioden fra 2015 til 2016 
blev der oprenset i Nordkanalen og i 2017 til 2019 er der afsat penge 
til fjernelse af sediment i Fæstningskanalen. Sedimentaf- lejringer fra 
Fæstningskanalen bidrager væsentligt til ubalancen i Utterslev Mose. 
Denne indsats er planlagt fulgt op af yderligere initiativer i takt med, at 
det vurderes, hvad der er bedst for mosen. I vandhandleplanen beskrives 
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nogle af de initiativer, som kan være med til at nå målene, og på baggrund af viden om den hidtidige indsats 
vil forvaltningen fremlægge forslag til politisk beslutning om de kommende tiltag.

VISION
Utterslev Mose skal inden for de næste 10 år leve op til EU-kravene. Og på længere sigt skal Mosen være 
en ren sø. Opgaven med at få Utterslev Moses vandmiljø i god økologisk tilstand kræver en velkoordineret 
indsats og et godt samarbejde mellem de involverede kommuner og forsyningsselskaber. Det er helt cen-
tralt, at vi gør en indsats for at reducere udledningerne af spildevand til Utterslev Mose for at vandkvaliteten 
bliver bedre.

FJERNELSE AF SEDIMENT
Sedimentet er en væsentlig kilde til næringsstoffet fosfor, som har stor betydning for mosens tilstand. Sedi- 
mentet i Utterslev Mose er reduceret betydeligt siden år 2000 ved udskylning. Kommunen har afsat midler 
til at fjerne sediment i perioden 2016 til 2018, og forvaltningen har igangsat fjernelsen af sediment i Fæst-
ningskanalen. Forvaltningen arbejder desuden på et pilotprojekt med skånsom sedimentfjernelse i mosen. 
Omfanget af yderligere oprensninger skal herefter afklares.

SPILDEVANDSOVERLØB
Der er stadig nogle overløb til mosen fra kloaker, som medfører, at der udledes opblandet spildevand ved 
større regnhændelser, og klimaændringer har medført større regnskyl, som øger belastningen. Opgaven 
med  at få Utterslev Moses vandmiljø i god økologisk tilstand kræver en velkoordineret indsats og et godt 
samarbejde mellem de involverede kommuner og forsyningsselskaber. Det er vigtigt at reducere udlednings-
mængderne fra kloaksystemerne så Utterslev Mose opfylder kravet om en god økologisk tilstand. De mest 
belastende bygværker er ”U11” og ”UM26”. Udløbspunkterne er vist på nedenstående kort. U11 ligger i 
Københavns Kommune og udleder til Fæstningskanalen hovedsageligt med vand fra Gladsaxe Kommune. 
”UM26” belaster mosen med spildevand fra Københavns Kommune. Desuden aflaster ”Vangederenden” i 
mindre omfang til Nordkanalen fra Gladsaxe og Gentofte Kommune, dog belaster udløbet herfra primært 
søer og vandløb efter Utterslev Mose.

Udledningen fra ”U11” og ”UM26” udgør den største belastning, og beregninger viser, at en halvering af 
udledningerne fra de to overløb sammen med sediment- fjernelsen i Fæstningskanalen med tiden kan få mo-
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sen over i en ny balance som klarvandet sø og forbedre vandkvaliteten betydeligt. Da en væsentlig del af 
dette spildevand kommer fra Gladsaxe Kommune fokuserer forvaltningen på et tæt samarbejde om at løse 
proble- met. Det kan medføre en væsentlig udgift for forsyningsselskaberne.

Foranstaltninger for at rense indløbsvandet til Fæstningskanalen kan forkorte tiden før en effekt slår igen-
nem, og kan således give yderligere forbedringerne i vandmiljøet. En investering i at rense forsforbelastet 
vand fra Harrestrup Å vil koste ca. 3 mio. kr.

PLANTEHØST OG OPFISKNING
I takt med at søerne bliver renere som følge af sedi- mentfjernelse og reduceret udledning af opblandet 
spil- devand, vil det efter forvaltningens vurdering resultere  i, at mosen bliver så klarvandet, at der igen 
kan vokse undervandsplanter. Hvis indgrebene ikke viser effekt indenfor kort tid, kan en opfiskning af fisk 
sandsynligvis hjælpe effekten på vej. Med ændret fiskesammensætning vil dyreplankton i søen trives, og 
de alger, der gør vandet grumset, vil blive spist. Beslutningen om, hvorvidt fiskebestanden skal reguleres 
bør først træffes, når effekten af de øvrige tiltag kan vurderes. Opfiskning bør gentages løbende og koster 
ca. 1 mio. kr.

En klarvandet sø vil betyde en kraftig opvækst af vandplanter, der omsætter den store næringsstofpulje 
i sedimentet til harmløst plantemateriale, og vandplanterne skal beskæres i sommermånederne. Beskæ-
ringen og den øgede gennemstrømning af vand i sommermånederne vil fjerne betydelige mængder af 
næringsstoffer fra mosens sediment. Således vil en stor del af sedimentets pulje af især fosfor de næste 10 
år forsvinde. Varige resultater af forbedret vandkvalitet gennem planteopvækst og beskæring er allerede 
konstateret i De Indre Søer, hvor forvaltningen har skåret vandplanter i 10 år. På nuværende tidspunkt 
vurderes det, at hvis der skal ske en beskæring af vandplanter i mosen, vil det koste ca. 1 mio. kr. om året i 
ca. 10 år.

ØKONOMI
Det er vigtigt for en forbedret vandkvalitet, at der  sker en reduktion i belastningen med fosfor til søen 
fra forskellige kilder. Væsentligste kilder er sediment i Fæstningskanalen og søen, overløb fra kloak og 
for- urenet vand fra Harrestrup Å. Udover den forestående sedimentfjernelse i Fæstningskanalen peger 
forvaltningen på vigtigheden af at reducere overløbene i samar- bejde med Gladsaxe Kommune samt en 
ny løsning med skånsom oprensning af søerne. En yderligere indsats for et renere vandmiljø i Utterslev 
Mose vurderes at koste ca. 14 mio. kr. fordelt over 10 år. I takt med at søerne bliver renere som følge af 
sedimentfjernelse og reduce- ret overløb med spildevand fra kloak, vil der forventeligt ske en øget plante-
vækst, som vil kræve en beskæring. Det vurderes at koste ca. 1 mio. kr. pr. år over ca. 10 år at gennemføre 
beskæring. Der kan desuden være et behov for opfiskning. Det overvejes at investere i at rense det vand 
som tilledes fra Harrestrup Å, hvilket vil koste ca. 1 mio kr. om året i ca. 10 år.
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