
Stibro i Kirkemosen

Bedre naturoplevelse i Kirkemosens nordlige del.
Forslag til træ-sti og -bro over kanalen i Kirkemosen
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Hvad er problemet i dag ?

Kirkemosen er et rekreativt område til stor 
glæde for os beboere i området, og det er 
dejligt at gå hele turen rundt, særligt efter at 
rørskoven er ryddet på vest siden.
 
Der er bare det uheldige faktum, at hvis du 
vil gå hele vejen rundt langs vandet, så skal 
du op ad en stejl skråning og op til Hareskov-
vej og gå et stykke i  alt dens støj og lugtgener 
fra trafikken.

Det er svært, når det er vådt og smattet og 
nærmest umuligt med en barnevogn eller 
anden skubbevogn. 

 

Hvad foreslår vi ?

Vi foreslår at der etableres en 40 meter lang 
let slyngende træsti over kanalen og det 
våde område på vestsiden. Denne træbro 
og træsti forbindes til de eksisterende tram-
pestier, der på kortet er markeret med lyse-
blåt. 

Vi foreslår endvidere at man efterfølgende 
kan arbejde på at erstatte trampestierne 
med egentlige grusstier og  etablere lyd-
dæmpende beplantning.

Kan man det ?  

I såvel Helhedsplan for Utterslev Mose og 
det gældende Udviklingsplan for Utterslev 
Mose er ønsket om en ny bro- og stiforbin-
delse beskrevet. Der bør derfor ikke være 
nogle fredningsmæssige problematikker 
forbundet med projektet. 

Et projekt i to etaper

Etape 1.

Etablering af en ca. 40 meter lang slyngen-
de træ-sti med lav bro over kanalen, bred-
de 1,5 m gående fra det tørre område mod 
vest til øst siden af kanalen.
Afstand over kanalen er ca. 8 m. 
Anslået pris 180.000 kr.

Etablering af en trampesti i ca. 35meters 
længde og en bredde på 1,5 m gående fra 
øst siden af kanalen langs kanten af mosen 
mod øst. Arbejdet omfatter rydning af krat 
og mindre træer langs kanten af mosen.

En lettere udjævning af trampestien. Ud-
lægning af flis på stien fra rydning.

Etape 2.

På vestsiden:
Etablering af en ca. 50 meter lang grus 
sti gående fra den eksisterende sti langs 

Pilesvinget mod vest til der hvor træ-stien 
starter.

På østsiden:
Etablering af en ca. 150 meter lang grus sti 
gående fra den eksisterende sti mod øst til 
der hvor trampestien starter, eller evt. helt 
frem til broen.

Udvidelse/etablering af et  beplantet bælte 
mellem Hareskovvej og den nyetablerede 
sti med buske eller som minimum uden 
regelmæssig græsslåning

Hvem er vi ?

Vi er en gruppe borgere omkring Kirkemo-
sen som har taget det indlende initiativ og 
har kontaktet Brønshøj-Husum Lokalud-
valgs miljøudvalg og sekretariat med hen-
blik på sammen at få projektet beskrevet og 
finde den nødvenige finanisering. 

Hvad skal der nu ske?

Med dette oplæg håber vi at komme i dia-
log med beboerne omkring Kirkemosen. 
Jo flere vi står bag projeket jo større chan-
ce er der for at vi får det realiseret. Så her 
med en opfordring til at dele dette oplæg 
med dine naboer og bakke op om initiativet

Vores målsætning for 2021 er at vi får op-
bakning på Københvans Rådhus til at afsæt-
te midler til Etape 1. 

Når der fra politisk hold er blevet bestilt et 
såkaldt budgetnotat går Teknik- og Miljøfor-
valtningen i gang med at kvalificere projek-
tet og indhendte de nødvendige tilladelser 
fra Fredningsnævnet og andre myndighe-
der. 

 

Arbejdsgruppen:
Jørgen Fink, Ole Vendt, Richard Hare, 
Chris Andersen og Jens Christian Elle

Eksempel

Etape 1.

Etape 2.

Vil du være med i facebookgruppen?

Vi har netop lavet facebook-gruppen 
Kirkemosen i Brønshøj  som vi vil invi-
tere dig til at være med i. Og måske har 
du en lille administrator i maven? Vi kan 
bruge denne gruppe til at fortælle om 
projektet, udvikle ideer og informere om 
status på arbejdet.

Vi tænker også at en sådan gruppe i bre-
dere forstand kunne være interessant i 
forhold til at dele fotos, historier og ideer 
fra Kirkemosen. Vidste du at det var i Kir-
kemosen at Benny fangede den haletud-
se han slap løs i sit badekar?
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