
Til Teknik- og Miljøudvalget

Københavns Kommune

Henvendelse om vandkvaliteten i Utterslev mose

Først og fremmest tillykke med valget. Brønshøj Husum Lokaludvalg ser 

frem til at samarbejde med jer.

Vi skriver til jer, fordi vandkvaliteten i Utterslev mose er så dårlig, at der 

er brug for resolut handling. 

I den netop overståede valgkamp fik sagen en hel del bevågenhed; se vi-
deoen: Skal vi stå sammen om Utterslev mose; se politikerne fra 1 min. 49 
sek. Også den nye forening: Utterslev moses venner har nedsat et under-

udvalg, der skal arbejde med vandkvaliteten. I WaterTech, som er Inge-

niørens medie for professionelle, har der netop været en artikelserie med 

sigende overskrifter som: København udskyder vandmiljøindsats – kan 

komme på kant med EU-regler1 og Fosforoprensningen fra et af Danmarks 

mest forurenede ferskvandsområder er strandet.2 

I december blev vandområdeplanerne for 2021-2027 sendt i høring, og af 
dette materiale kan vi se, at der er et indsatsbehov for reduktion af fos-

forbelastningen med 80% for Utterslev Moses vedkommende.  (side 190 
i publikationen, side 191 i pdf-filen).Vi kan derfor regne med at Staten, 

så snart høringssvarene er behandlet senere i år, vil pålægge Københavns 

Kommune at leve om til dette miljømål, hvilket vil kræve etablering af en 

række anlæg og installationer, der sikrer en markant reduktion i mængden 

af kloakudslip samt en stabil vandtilførsel til Utterslev Mose med renset 

vand. 

Spildevand i mosen

Fosfortilførslen er det helt store problem i forhold til Utterslev Moses 

vandmiljø, der officielt er karakteriseret som ’dårligt’. Fosfortilførslen 
sker primært via 17 overløbsbygværker inklusiv overløbsværket U11, 
i Fæstningskanalen. Ved mellemstore regnskyl kommer der overtryk i 

kloakkerne og det regnvandsopblandede kloakvand presses direkte ud i 

vores søer og vandløb. Københavns Kommunes kloakker har syv af disse 

overløbsbygværker, mens resten er forbundet til kloaksystemet i Glad-

saxe Kommune. 

I lokaludvalget har vi sporet en bred enighed fra højre til venstre blandt 

kommunale politikere ligesom eksperter og forvaltning ser ud til at være 

enige om, at det er på høje tide med handlinger. Vi vil derfor gerne høre:
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Hvad vil Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøborgmesteren gøre 

for at nedbringe fosforbelastningen i Utterslev mose til målbelastningen, 

der er angivet i vandområdeplanerne?

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil enormt gerne samarbejde med jer om disse 

initiativer, og vi vil meget gerne videreformidle de indsatser, der vedtages, da 

det er et emne, hvor vi får mange forespørgsler. 

Og så lidt om tungmetallerne

Slammet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose indeholder en hel del for-

skellige tungmetaller, og punktvis i problematiske koncentrationer. Vi ved 

fra tidligere svar, at Københavns kommune ikke har undersøgt, om der siver 

tungmetaller ned til grundvandet.  Dette var også kort til diskussion under 

valgkampen. 

Vi vil derfor rigtig gerne vide, om Teknik- og miljøudvalget og 

Teknik- og Miljøborgmesteren vil undersøge, om der siver eller er sivet 

tungmetaller fra slammet i Fæstningskanalen og Utterslev mose ned til 

grundvandet?

I førnævnte svar oplyses også målte mænger af tungmetaller i slammet i 

Fæstningskanalen. Heraf fremgår det, at der er en meget høj koncentration 

af kviksølv i slammet, der ligger mellem U11 og Mørkhøjvej. Oprensningen 
stoppede dog før Mørkhøjvej. 

Vil Teknik- og miljøudvalget og Teknik- og miljøborgmesteren oplyse, om 

der er planer om at oprense resten af det tungmetalholdige slam i Fæst-

ningskanalen?

Vores fantastiske mose

Vi bliver lige nødt til at dele, at der i januar opholdt sig hele tre havørne i 

Utterslev Mose. Se de fantastiske billeder som Kurt Lønstrup har lagt op i 

Facebookgruppen Utterslev moses venner. Vi er meget stolte af vores store 

naturområde, og vi håber, at vi i denne valgperiode kan få skabt et markant 

bedre vandmiljø til glæde for mosens dyr og gæster og vores fælles målsæt-

ning om at øge biodiversiteten.

Vi ser frem til at høre fra jer

Med venlige hilsner

Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Ida Jørgensen, forkvinde for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Miljøudvalg
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