
 
2015 bliver efter alt at dømme et meget spæn-
dende år for lokaludvalgets miljøarbejde. På 
den helt praktiske side vil lokaludvalgets sekre-
tariat med stor sandsynlighed flytte til Energi-
Center Voldparken en gang til foråret. Det bli-
ver spændende at se hvad de nye rammer og 
den tætte sameksistens med Frivilligcenteret 
og de mange foreninger på EnergiCenteret vil 
bringe med sig. 

2015 bliver også et meget skelsættende år for 
to af Lokaludvalgets fyrtårnsprojekter. Natur-
centeret skal køres i stilling til efterårets kom-
munale budgetforhandling og det samme skal 
det idéoplæg til en helhedsplan for Utterslev 
Mose, som skal udarbejdes det første halve af 
2015. 

FORORD

Arbejdsplan for 2015
Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

2015 bliver også året hvor de traditionelle mil-
jøarrangementer bliver indarbejdet i en række 
større arrangementer forankret i Lokaludvalget 
og dets fagudvalg. Havedagen bliver en del af 
den årlige Kulturdag, Æbledagen bliver en del 
af en Høstfest og hen mod jul inviterer Lokal-
udvalget til julearrangement, med en klar mil-
jøprofil. 

2015 bliver også året hvor Miljøudvalget gør en 
ekstra indsats for at få nye medlemmer af ud-
valget.



Naturcenteret
JANUAR-AUGUST
Der afholdes midt i januar 2015 en workshop 
/ eller blot et møde, der skal give lokaludval-
get input til hvordan vi lancerer naturcenterpro-
spektet på en måde så det både skaber god og 
bred omtale og vækker størst mulig interesse 
hos de BR politikere som det vurderes vil udvi-
se det største engagement i forhold til at bære 
projektet igennem budgetprocessen. Udover 
den politiske proces, skal der også arbejdes på 
at udbrede kendskabet til naturcenteret, hvor-
for det vil være en god investering at få trykt en 
række plancher, der præsenterer ideen.

Workshop/møde forplejning: 500 kr.
Lanceringsevent: Annoncering, forplejning: 
5.000 kr.
Tryk af plancher: 1.500 kr.
Budget: 7000 kr. 

Utterslev Mose
Ideoplæg Utterslev mose

JANUAR – AUGUST

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde 
med Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokalud-
valg igangsætte en kortlægning og koordine-
ring af forvaltningens planer og planlagte ind-
satser i Utterslev Mose. Derudover inddrages 
relevante interessenter. Resultatet af kortlæg-
ningen og interessentinvolveringen sammen-
fattes i et idéoplæg til, hvordan en helhedsplan 
for Utterslev Mose kan struktureres, og hvilke 
elementer helhedsplanen skal indeholde. Den 
indledende undersøgelse skal danne bag-
grund for en beslutning om, hvorvidt der skal 
bevilliges yderligere midler til udarbejdelse og 
implementering af en helhedsplan. 
Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få 
forelagt undersøgelsen med henblik på, at pro-
jektet kan indgå i budget 2016. Lokaludvalgene 
skal i den forbindelse være parate med at kva-
lificere lokaludvalgenes oplæg fra august 2014 
i forhold til helhedsplanens helhedstænkning, 
parterskabsprojekter, borgerdeltagelsespro-
cesser mv. 

Der afsættes medarbejdertimer til at indgå i 
processen samt aktivitetsmidler til afholdelse af 
workshop eller borgerinddragelsesevent, som 
kan være med til at kvalificere ideoplægget. 
Der udarbejdes en projektbeskrivelse til Lokal-
udvalget så snart der er klarhed over hvordan 
arbejdet med ideoplægget gribes an.

Budget: 10.000 kr.

Mosetræf 

31. MAJ
Efter et års pause, hvad angår deltagelse i 
planlægning og finansiering har Bispebjerg Lo-
kaludvalg rettet et ønske til Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg om sammen at planlægge, finan-
siere og gennemføre mosetræffet 2015. Det 
afholdes søndag den 31. maj. De to lokalud-
valg skal sammen afklare hvor mosetræffet af-
holdes, så det både kommer til at fungere rent 
praktisk og tilgodeser ønsket om at mosetræf-
fet er lokaliseret inden for bydelsgrænsen. En 
ambition for 2015 kan være at få udarbejdet en 
art håndbog/projektplan, der beskriver de man-
ge praktiske forberedelser op til og under selve 
arrangementet, med henblik på at aflønne en 
studentermedhjælper til det praktiske arbejde, 
og dermed aflaste sekretariatet for mange for-
beredelsestimer. 

Budget 37.500 pr. lokaludvalg + 10.000 kr i 
ekstern finansiering

Naturplejeprojektet på Langholmen

Informationsskilt: Der etableres et formidlings-
skilt ved Langholmen, der fortæller om natur-
plejeprojektet, som er et partnerskabsprojekt 
mellem TMF, Utterslev Mose Naturplejelaug og 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg. TMF afholder 
økonomien. Langholmen projektet bør formid-
les i en bredere kreds og vil udover lokale me-
dier være egnet til f.eks. DN’s foreningsblad.

Naturens dag: Langholmprojektet har igennem 
2014 udviklet sig til et nationalt mønstereksem-
pel på borgerdrevet naturpleje. Det historiske 



overdrev er blevet genskabt og masser af over-
vintrede planter ser for første gang i mange år 
dagens lys. Forskere og fagfolk flokkes i områ-
det og har blandt andet afsløret hvad der ser ud 
til at være en stensætning fra oldtiden, og der 
er planer om at udgive en lærebog til gymna-
siet, omhandlende denne lokalitet. I forbindel-
se med Naturens dag der i 2015 afholdes den 
13. september vil en bred kreds af mosevenner 
lave et arrangement med fokus på naturpleje, 
områdets botanik og spiselige planter. 

Budget:
Friluftsrådet: 10.000 kr.

Postkortkampagne 
Projektforberedelse

Grundejerne rundt om mosen (også Gladsaxe) 
modtager et postkort med en ”ansvarsart”, som 
de får mulighed for at gøre en ekstra indsats 
for. Det kunne være en grundejerforening, der 
fik et postkort med et pindsvin, og en kort be-
skrivelse af hvordan man som grundejer kan 
forbedre pindsvinets livsvilkår. 

Kampagnen tager afsæt i den liste over priori-
terede dyr, som TMF har udarbejdet i forbindel-
se med strategien for biologisk mangfoldighed. 
Projektet der bør ideelt set være et samar-
bejdsprojekt mellem lokaludvalgene og de re-
spektive TMF-enheder i begge kommuner. Li-
sten over prioriterede arter bør dog opdateres 
forinden, da den er ukomplet hvad angår Utter-
slev Mose som lokalitet. 
Målsætningen for projektet er at få planlagt, 
forberedt og finansieret kampagnen i 2015 og 
søsætte den i 2016. 

Bioblitz
Projektforberedelse

BioBlitz er en fælles jagt på arter – i kapløb 
med tiden. Hvor mange forskellige arter kan vi 
finde i løbet af en enkelt dag, på et enkelt sted? 
Børn, voksne, elever, studerende og forskere 
samarbejder om at kortlægge mangfoldighe-
den af arter på en udvalgt lokalitet. Bioblitzen 
arrangeres i samarbejde med Bispebjerg Lo-
kaludvalg, TMF og mosevennerne. Bioblitzen 

er en vigtig indsats ift. arbejdet med at forbedre 
livsvilkårene for truede og sårbare arter. 
Målsætningen for projektet er at få planlagt, 
forberedt og finansieret kampagnen i 2015 og 
søsætte den i 2016.

Diverse offentlige arrangementer 

Der afsættes lidt midler til at gennemføre en 
række konkrete offentlige arrangementer i og 
om Utterslev Mose. Det kunne f.eks. være ar-
rangementet Mosekonens klamme bryg – der 
handler om da Cheminova, Dyrups, Ferrosan 
og kloakkerne fra de private husholdninger 
uhindret blev udledt i mosen. Et arrangement 
som i sin optakt kunne indsamle anekdoter, film 
og fotografier fra de dage hvor det stod aller-
værst til. 

Udover at offentlighedsværdien, skal disse ar-
rangementer også være med til at høste input 
til helhedsplansarbejdet. Der foreslås at gen-
nemføre tre arrangementer i 2015 i samarbej-
de med Bispebjerg Lokaludvalg. 

Budget 10.000 kr. 

Vi bygger bro 
Projektforberedelse

Det undersøges pt. om det er teknisk mulig 
for spejderne og deres eventgruppe Solaris at 
få bygget en raftebro over Fæstningskanalen 
på det sted mellem Åkandevej og Bystævnet, 
hvor der indtil omkring 1950 var en bro. Arran-
gementet har flere formål. Dels skal etablere 
et praktisk samarbejde mellem børn og voksne 
fra Tingbjerg og Voldparken og spejderne om 
at få bygget bro mellem de to boligområder. En 
sammenknytning der på det symbolske plan 
knytter an til kommuneplanstrategiens målsæt-
ninger om en mere sammenhængende by, og 
helt konkret cykelgangstisprojektet Den Grøn-
ne Forbindelse. 

På det helt konkrete plan skal være med til kon-
kret at vise hvordan natur og friluftslivsaktivite-
ter kan være med til at berige det sociale liv i 
området. Det er pt. usikkerhed om projektets 
tekniske gennemførlighed, 



Så meget godt i vente
8. APRIL

Den 8. april vises Phie Ambos roste dokumen-
tarfilm ’så meget godt i vente’ om en biodyna-
misk landmand (http://www.kino.dk/film/s/sa/
saa-meget-godt-i-vente). Det sker som led i 
kulturhusets nye initiativ 2700dox. I forbindelse 
med dette arrangement er lokaludvalget blevet 
spurgt om vi kan bidrage med en oplægshol-
der, der kan sætte gang i en debat om bære-
dygtig fødevareproduktion. 

Budget 2.500 kr. 

Hvor bliver affaldet af?
FEBRUAR-MARTS

Forårstema med fokus på affaldshåndteringen 
i bydelen. Der skal gennemføres en række ar-
rangementer (f.eks: foredrag, ekskursion, film-
fremvisning, workshop, debatmøde) der sætter 
fokus på hvad der sker med bydelens affald og 
hvad vi kan gøre for at minimere affaldsmæng-
derne. Rækken af arrangementer planlægges 
så Lokaludvalget har en projektbeskrivelse på 
lokaludvalgsmødet den 29. januar. 

Budgetramme: 20.000 kr. 

Havedag og kulturdag
13. JUNI

I forbindelse med årets kulturdag vil der også 
være en afdeling for bæredygtig havedyrkning 
i stil med de arrangementer der har været af-
hold de foregående år. Der vil være høns, bier, 
pindsvinekassebygning, pizzaovsworkshop, 
kompostinformation, foredrag og meget meget 
mere. Der samarbejdes med Vanløse/Brøns-
høj Havenetværk

Budget for havedelen af kulturdagen: 20.000 
kr.

Miljøfestival 

Miljøfestivallen er afskaffet som årligt tilbage-
vendende ramme for offentlige arrangementer 
med fokus på bæredygtighed. Teknik og Miljø-
forvaltningen vil i stedet arbejde med et kon-
cept hvor ”Miljøfestivalmidlerne fremadrettet vil 
blive anvendt til at fortsætte og videreudvikle 
indsatsen med at skabe partnerskaber mellem 
Københavns Kommune og blandt andre lokal-
udvalg, virksomheder og foreninger. Formålet 
er at udvikle Købehavns potentiale som en bæ-
redygtig by.”
 TMF bidrager med 50 % medfinansiering af 
max 30.000 pr. bydel, og den lokale medfinan-
siering kan delvist ske i form af timer. Miljøfe-
stivalens koncept er fra TMF’s side endnu kun 
løst formuleret og det har ikke været muligt at 
udforme et konkret projekt på dette grundlag. 

Der afsættes medarbejdertimer og 50% midler 
til at gennemføre et Miljøfestival arrangement, 
og det skal i den forbindelse undersøges om et 
af de andre miljøprojekter kan designes så det 
imødekommer kravene fra TMF. 

Budget: 15.000 kr.

Høstfest 
3. OKTOBER

Skal der som det foreslås af kulturudvalget ar-
rangeres en større Høstfest, og lade æbleda-
gen indgå som del af et større arrangement 
der fylder hele torvet med aktiviteter knyttet til 
høsttemaet? Fordelene vil være større gen-
nemslagskraft og et større engagement fra lo-
kaludvalgets side i forhold til at komme i dialog 



med de deltagende. En udfordring vil i den for-
bindelse være at gøre det helt klart at det tra-
ditionelle æblearrangement foregår på denne 
dag. 

Budget til æbledelen: 25.000 kr. 

Jul i Rytterskolen
5. DECEMBER

I forsøget på at minimere antallet af juleevents 
arrangeret af forskellige aktører i miljøet om-
kring kulturhuset vil der i stedet som det bliver 
forsøgt i 2014 blive lavet et større julearrange-
ment der kan rumme aktiviteter der sigter på 
ressourceminering. Som noget nyt kunne vi 
tænker lidt mere ambitiøst og afholde en work-
shop om upcyclede julegaver

Budget: 8.000 kr

Miljøtilstanden i bydelens 
søer 

Udarbejdelse af kortfattet redegørelse for de 
i bydelen beliggende søer m.m. (undtaget Ut-
terslev Mose) samt disses nære omgivelser. 
Status kan indeholde historie, anvendelse, 
vandets kvalitet, evt. forurening, biodiversitet, 
omgivelsernes stand m.m. Redegørelsen skal 
også indeholde evt. forslag til initiativer til for-
bedringer af vådområder og nære omgivelser. 

 

Miljøudvalgets mødeplan
Januar:  onsdag den 14/1 kl. 17-19
Februar.  onsdag den 12/2 kl. 17-19
Marts:  onsdag den 4/3 kl. 17-19
April:   onsdag den 8/4 kl. 17-19
Maj:   onsdag den 6/5 kl. 17-19
Juni:   onsdag den 3/6 kl. 17-19
August:  onsdag den 12/8 kl. 17-19
September:  onsdag den 9/9 kl. 17-19
Oktober:  onsdag den 7/10 kl. 17-19¨
November:  onsdag den 4/11 kl. 17-19
December:  onsdag den 2/12 kl. 17-19

Aktivitetsbudget
Naturcenter     7.000
Ideoplæg UM  10.000
Mosetræf   37.500
Tre UM arrangementer 10.000
2700dox     2.500
Affaldstema    20.000
Miljøfestival   15.000
Havedag   20.000
Høstfest   25.000
Jul      8.000
I alt                    155.000 


