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Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i 

bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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HØRINGSSVAR VEDR.  

HEHEDSPLAN FOR HARRESTRUP Å 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget helhedsplanen for Harrestrup 

Å i høring.  

 

Lokaludvalget bifalder visionen om at sammentænke målsætningerne fra statens 

vandplan og den kommunale vandhandleplan med klimatilpasningsplanen og i 

denne forbindelse også have eksplicitte målsætninger vedrørende øget biologisk 

mangfoldighed og nye rekreative udfoldelsesmuligheder.  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for at få igangsat udarbejdelsen af en 

helhedsplan for Utterslev Mose, der netop skal sammentænke naturgenopret-

ning, klimatilpasning, øget biologisk mangfoldighed og nye rekreative udfoldel-

sesmuligheder i et samspil mellem forvaltninger, borgere og interesseorganisati-

oner på tværs af kommunegrænserne. I det lys undrer det Lokaludvalget, at Hel-

hedsplanen for Harrestrup Å ikke rummer mere udfoldede tanker om, hvordan 

Harrestrup Å i sin helhed (30 km lange forløb) vil blive transformeret fra, hvad 

der vel er at betegne som en art kloakteknisk anlæg til en levende å. Helhedspla-

nen for Harrestup Å nævner ikke dette samspil med opstrøms kommunerne og 

konsekvensen af de mange overløbsbygværker, der sender betydelige mængder 

spildevand ud direkte i Harrestup Å og i de tilstødende åer som Kagsåen.    

 

Når det er sagt, så bifalder Lokaludvalget at Københavns Kommune tager et 

konkret initiativ til omskabelsen af den del af Harrestrup Å, der ligger i Køben-

havns kommune. For så vidt angår Brønshøj-Husum bydel har Lokaludvalget 

ingen konkrete indsigelser til det i helhedsplanen forslåede indgreb i forhold til 

den strækning, der løber i bydelen mellem Islevhusvej og Slotsherrensvej. 

 

Brønshøj Husum Lokaludvalgs største anke mod indholdet i Helhedsplanen for 

Harrestrup Å handler om, hvor fraværende LAR er i planen. Der findes vel 
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næppe noget åsystem der er mere udforsket end netop Harrestrup Å. Og konklu-

sionerne fra det største forskningsprojekt 2BG er, at der er rigtig store potentia-

ler i at afvande oplandet gennem en række forskellige teknikker til Harrestrup Å 

og dermed mindske presset på det fælleskloakerede system og reducere risikoen 

for overløbshændelser. I betragtning af, hvor mange parceller, der har en direkte 

forbindelse til de grønne områder langs Harrestrup Å, kan det undre, at planen 

ikke afspejler eller blot reflekterer over dette potentiale. 

 

Dette svar er sendt under forudsætning af Lokaludvalgets endelige godkendelse 

den 21. november.  
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