
Evaluering af Mosetræf 2019 
 

Mosetræffet blev i år afholdt søndag den 25. august. Vejret var varmt og solrigt og lidt flere gæster end 

sædvanligt deltog i aktiviteterne på de fire lokationer. Tilbagemeldingerne fra de aktører der bidrog til årets 

aktiviteter, har været enslydende positive på de evalueringsspørgsmål som efter endt mosetræf er blevet 

fremsendt.  I tillæg hertil har de to lokaludvalgsmedarbejdere der har været tovholdere på arrangementet 

foretaget en evaluering på detailniveau med henblik på at forbedre kommunikationen, materialestøtte og 

afviklingen.  

 

Aktiviteterne  

I forhold til tidligere år var der i år lidt færre aktiviteter – ca. 25. Lystfiskeri er ikke muligt pga. alger, og 

Københavns Naturskole havde ikke mulighed for at deltage med deres naturformidling.  Til gengæld var 

Lokaludvalgene mere til stede end ellers. Sæt-en-prik-på-mosen aktiviteten, hvor mosetræfsgæsterne 

opfordres til at sætte klistermærker på særlige steder i og omkring mosen, viste sig igen at være et 

formidabelt dialogisk redskab. Børn og voksne satte ca. 310 mærker på kortet over Utterslev mose og gav 

hermed til kende hvor de boede, hvor de holdt af at være i mosen og hvad der skal gøres for at forbedre 

forholdene i naturparken. Desværre er det svært efterfølgende at gennemskue, hvad de enkelte prikker 

mere konkret er udtryk for. De supplerende sedler med bemærkninger til prikkerne var desværre ikke 

mulige at parre med prikkerne, hvorved lokaliseringen af de enkelte mangler på facilitetsområdet ikke kan 

lade sig gøre. Til en anden gang kan med fordel vælges prik-mærkater, der levner mere plads til tekst eller 

på anden måde parrer de enkelte prikker med de supplerende beskrivelser. 

Når der er sagt tegner der sig et 

meget tydeligt mønster ift. 

mosetræfsgæsternes bopæl. De 

bor hovedsageligt i 

villakvarterene ned til mosen i 

både Københavns kommune og 

Gladsaxe kommune. Kun 

enkelte kom fra lejligheder. 

Ophængningen af Mosetræfs 

banner i ugerne op til på særlige 

trafikerede steder i og omkring 

mosen har helt givet betydning 

for hvem der kommer til 

Mosetræf. (se mere om dette 

under afsnittet kommunikation.) 

Et andet tydeligt mønster er 

ønskerne om at udvikle de rekreative faciliteter og tilbud såsom flere legepladser og bænke, mulighed for 

kanosejllads, badning, opførelse af shelters, bedre skiltning var blandt topscorerne. Nogle af disse ønsker 

ligger fint i tråd med ideerne fra helhedsplanen og udviklingsplanen for Utterslev Mose, andre er vanskeligt 

gennemførlige. Selv hvis vi det havde været tydeligere, hvor de enkelte faciliteter ønskes lokaliseret i 

mosen, er der umiddelbart ikke nogen aktuelle planprocesser der kan anvende konklusionerne fra sæt-en-

prik-på-kortet. Fremover skal vi være mere skarpe på hvordan denne aktivitet tilrettelægges og hvad 

resultaterne skal bruges til. Det var vanskeligt som oprindelig tænkt at koble det til den igangværende 

proces med at udvikle næste generations skiltning i Utterslev Mose. 

Lokaludvalgenes synlighed og dialogen med de mange interesserede kan næppe undervurderes. 

Lokaludvalgene har siden 2012 vist flaget hvert år i relation til de debatter og dialoger der er programsat, 



men Brønshøj-Husum Lokaludvalg var i år mere deltagende end tidligere og satte et solidt præg på 

Teltpladsen. 

Fra evalueringen kom der disse bud på nye aktiviteter: skattejagt, genanvendelse, madspild, giftfri have. 

 

Afviklingen 

I forbindelse med ansøgningen om arrangementstilladelsen, viste det sig at Lokaludvalgenes indkøbte 

stjernetelt manglede en certificering og derfor ikke måtte anvendes før denne er forefindes. Dette betød at 

der skulle skaffes en del pavilloner. I tidligere år har der fra miljømedarbejdernes side blevet lagt et stort 

arbejde i at slæbe borde og bænke til og fra mosetræffet, hvilket blev oplevet som for belastende. Det blev 

derfor besluttet at afsætte midler til at hyre en person, en klub eller et firma til at bringe og hente det 

tunge udstyr. Dette lykkedes i år og medarbejderne kunne koncentrere sig om at bringe lokaludvalgets 

materialer og morgenmaden ud til pladsen. Igen i år var en god portion Lokaludvalgsmedlemmer på plads 

kl. 8.30 for at opsætte pavilloner, borde og bænke mv, ligesom oprydningen gik let og hurtigt således at vi 

kunne forlade teltpladsen kl. 16.30, en halv time efter ophør af aktiviteterne.   

 

Michaels Hoff holdte årets åbningstale med fokus på skiltningen, det manglende fiskeri og de mange 

frivillige der muliggør mosetræffet.   Herefter spillede DJ vaskebjørn og Animaegern deres til lejligheden 

hjemmekomponerede /improviserede musik.  Det var meget hyggeligt men manglede det inddragende 

element som Martin Keller har vist de foregående tre år.  

De enkelte aktiviteter på de fire lokationer var selvkørende og alle gav umiddelbart udtryk for at deres 

aktivitet var forløbet godt og at der havde været et stort og stabilt tilløb af interesserede, hvilken den 

efterfølgende evaluering også bekræfter. I Hos Utterslev Mose græsningslaug i Højmosen gav de udtryk for 

at fremover ønsker at flere aktiviteter lokaliseres her. Fremover vil det nok være en god idé at indkalde til 

et planlægningsmøde hvor hovedaktørerne fra de enkelte lokaliteter kan idéudvikle og koordinere med 

hensyn til programmet.  Vi skal være opmærksomme på at kommunikere til TMF at der skal holdes igen 

med græsslåningen ift. insektlivet og leslåning.  

Spørgsmål til overvejelse: skal vi invitere flere foreninger og enkeltmandsvirksomheder til at sælge mad og 

drikke på Mosetræffet. Ligeledes kan skiltningen af vejen til offentlige toiletter gøre at flere bliver fremfor 

at tage hjem eller søge andet sted. Der skal være  

Kommunikationen  

I år blev der trykt 1500 foldere med program og kort, samt otte bannere. Der blev ikke annonceret i 

lokalaviserne af besparelseshensyn med der kom en foromtale i Brønshøj-Husum Avis. En anden væsentlig 

kanal er facebook og i mindre grad Instagram, hvor der har været mange interessetilkendegivelser. Endelig 

har Lokaludvalgene annonceret via egne nyhedsbreve og hjemmesider. Der bør fremover findes midler til 

annoncering i Lokalavisen, i relation til sammenhængen mellem annonceindtægter og graden af for- og 

efteromtale. Der kan med fordel trykkes færre foldere eller gøre mere for at de bliver uddelt i området 



omkring mosen. I år var der ikke kommet foldere til Kogræsserlauget. For fremtiden skal det sikres at alle 

aktører får alt materiale – en annoncepakke. Der kunne med fordel udarbejdes en række genbrugelig 

Mosetræfs skilte der viser vej fra lokalitet til lokalitet. Et A3-print til ophæng i butikker og offentlige steder 

bør designes. Bannerne får lov at hænge. Vil kunne genbruges til næste år. Skal vi gøre mere ud af at 

mobilisere en bredere kreds af borgere med hensyn til alder, bopæl og etnicitet er et af de spørgsmål vi 

forud for næste mosetræf skal stille os selv.  

DN har stillet forslag om de deltagende organisationer og foreninger kan stå som medarrangør på 

facebook-begivenheden. 

Økonomi 

Regnskabets poster er i al væsentlig grad overensstemmende med projektbeskrivelsens budget. 

Regnskabet er endnu ikke færdigt men tegner til at lande på ca. 58.500 kr., der fordeles mellem de to 

lokaludvalg. Mosetræf 2019 tegner således til at ramme ca. 29.250 kr. Bevillingen var på 29.400 kr.  

  

 

  


