
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejlende naturplejelaug i Fæstningskanalen 
 

Der samler der sig store mængder affald i Fæstningskanalen. Det flydende affald harmonerer vanskeligt 

med ønsket om at Vestvolden skal fremstå som et attraktivt grønt og blåt område, hvilket inden for de 

seneste år er blevet understreget i en række kommunale strategier og planer. Fra kommunalt eller statsligt 

(Naturstyrelsen) hold bliver der ikke taget hånd om affaldet i vandet. 

På baggrund af erfaringerne fra såvel den borgerdrevet naturpleje i Utterslev Mose og fra Miljøkajakken i 

Københavns havn ønsker Brønshøj-Husum Lokaludvalg og en række lokale parter at søsætte et pilotprojekt 

med en sejlende borgerdrevet affaldsindsamling i Fæstningskanalen. Nærmere bestemt strækningen 

mellem Frederikssundsvej og Åkandevej, en strækning på godt to kilometer. (se kort) Der er tale om et 

toårigt pilotprojekt, der tænkes søsat i 2021 efter at Fæstningskanalen er blevet oprenset for slam.   

Den borgerdrevene sejlende affaldsindsamling skal således bidrage med at friholde vandfladen for skrald og 

give de involverede borgere en unik naturoplevelse og styrke billedet af Tingbjerg-Husumsborgernes sociale 

engagement.  

 

Udfordringerne kan takles 
 

I henhold til gældende fredning ikke er tilladt at sejle i Fæstningskanalen. Sejlads i forbindelse med 

naturpleje og overvågning kan dog tillades af plejemyndigheden. Et pilotprojekt med et sejlende 

naturplejelaug, der indsamler affald og andre mindre naturplejeopgaver defineret i samarbejdsaftalen med 

plejemyndigheden (Naturstyrelsen) bør derfor som udgangspunkt kunne tillades.  



En henvendelse til at Naturstyrelsen skal desuden forholde sig til beskyttelsen af selve fortidsmindet. Der 

bliver der ikke tale om tilstandsændringer, men en tilladelse til et midlertidig anlæg i form af en mindre 

flydeponton til nedsætning af kajakken kan komme på tale.  

Herudover skal der tages hensyn til områdets fugleliv. En projektbeskrivelse skal baseres på dialog med 

fagfolk fra relevante organisationer. 

Selvom et sejlende naturplejelaug løser et stort problem er det erfaringsmæssigt ikke en nem sag at få den 

nødvendige tilladelse/dispensation når Slots- og Kulturstyrelsen skal give grønt lys.  

Brønshøj-Husum lokaludvalg ønsker at udvikle dette projekt i tæt samarbejde med Teknik- og 

Miljøforvaltningen. TMF råder over den nødvendige ekspertise til at strikke en solid projektbeskrivelse 

sammen til de relevante styrelser/nævn. Dette kunne ske gennem nedsættelse af arbejdsgruppe med 

deltagelse af Byrumsforvalteren samt fagfolk fra enheden Vand og VVM og Partnerskaber. 

Byrumsforvalteren er positiv indstillet over for projektet.   

   

 

Projektområde, samt tre mulige punkter til isætning af ’Miljøkajakken’. Isætning og optagning af kajak fra 

disse tre lokationer vil ikke medfører slid på fortidsmindet.    
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