Udkast til høringssvar
Udviklingsplan for Utterslev Mose 2018

Brønshøj-Husum Lokaludvalg hilser den nye udviklingsplan for Utterslev Mose velkommen. Den har været
værd at vente så længe på. Udviklingsplanens målsætninger og indsatser tegner på det naturmæssige et
velkomment nybrud, som er helt i tråd med de ønsker som Lokaludvalget har fremført i relation til både
Udviklingsplanen og Helhedsplanen.
Hvad angår Helhedsplanen så nævnes denne plan flere steder i Udviklingsplanen. Udgangspunktet for
Lokaludvalgets ønske om igangsættelse af en Helhedsplan var at få udarbejdet en tværkommunal og
tværforvaltningsmæssig plan med en betydelig inddragelse af civilsamfundet i planlægningen,
naturovervågningen, driften og formidlingen af naturparken. Teknik- og Miljøforvaltningen delte ikke
ambitionerne og Helhedsplanen blev i stedet en art katalog over indsatser, der kan være med til at fremme
Utterslev Moses rekreative og naturmæssige kvaliteter samt formidlingen af disse. Processen med
helhedsplanen har derfor kørt et parallelt med Udviklingsplanen og der er stort sammenfald når det gælder
beskrivelsen af de rekreative udviklingsmuligheder. Lokaludvalget savner at Helhedsplanen præsenteres
som en selvstændig plan under afsnit 3.5 kommunale planer og strategier.
Utterslev Mose er i sin nuværende form udformet og indviet som en naturpark, hvilket også af fremgår i
den historiske beskrivelse af Utterslev Mose. Københavns kommunes informationsmateriale om Utterslev
Mose har præsenteret området som en naturpark indtil for et par årtier siden. Lokaludvalget er stolte af at
have en naturpark i bydelen og synes det er vigtigt at bibeholde denne titel, uagtet at der for få år siden er
etableret en certificering af danske naturparker.
Utterslev Mose rummer knap 100 ha vandoverflade og Lokaludvalget savner et selvstændig beskrivelse af
denne naturtype, i afsnit 5.2 hvor tiltag for pleje af landskab og natur gennemgås. Søerne i de tre bassiner
udgør 40 % af det samlede areal og der tegner sig i årene fremover en betydelig plejeindsats i relation til
grødeskæring. I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen blev der igangsat et analysearbejde
omkring mulighederne for at igangsætte en sørestaurering, der kan give Utterslev Mose en vandkvalitet,
der indfrier Vandrammedirektivets krav senest 2027. Hovedgrebet i denne indsats er at rense
Fæstningskanalen for slam, gennemføre en kraftig reducering af kloakoverløbshændelser og årligt høste de
store mængder vandplanter, der forventes at vokse frem i takt med at vandet bliver stadig mere klart.
Denne årligt tilbagevendende naturplejeindsats, der i helhedsplanen andrager et beløb på 1. mio. kr. årligt i
10 år. bør beskrives i Udviklingsplanen.
Som det fremgår indledningsvist i Udviklingsplanen så er de beskrevne indsatser for en stor dels
vedkommende ufinansieret. Det samme gælder indsatserne i Helhedsplanen. De mange gode initiativer og
den mangfoldighed af lokale interessenter der dagligt engagerer sig i og i omkring Utterslev Mose har brug
for en koordinerende og gensidigt informerende forum. Der har tidligere været eksisteret et forum hvor
frivillige naturplejere har mødtes med kommunens planlæggere og driftspersonale for at drøfte
samarbejdsmuligheder og samarbejdsflader, men dette er desværre gået i sig selv igen. Brønshøj Husum
Lokaludvalg har Naturpark Utterslev Mose som ét af de centrale indsatsområder i den gældende bydelsplan
og Lokaludvalget vil meget gerne være med til at fremme dialogen mellem borgerne og forvaltningen når
det gælder den fremtidige udvikling af Utterslev Mose. Udviklingsplanen bør beskrive denne opgave.
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