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Utterslev Mose-Ruten
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Længde: 6,7 km

BRØNSHØJ-HUSUM
RUTER

Cykel- og gangstier omkring mosen
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Ruten går ad Mosesvinget rundt om Midtmosen. Midtmosen
udgør sammen med Vest-, Øst og Kirkemosen Utterslev
Mose, i alt et område på ca. 91 hektar.
Mosen blev anlagt i perioden 1939 til 1943 som et beskæftigelsesprojekt for unge og blev fredet i år 2000. Mosen
rummer et fantastisk dyreliv og er særligt berømt for de
mange fugle, som lever og yngler her - trods storbyens nærhed. Fuglene har dog også gunstige betingelser, idet der er
etableret en række små fugleøer, som ikke kan befærdes af
mennesker.

Der gøres klar til løb. mosen rundt
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Bro over Vestvolden

S

I mosen findes blandt andet hættemåger, grågæs, sorthalsede lappedykkere, knopsvaner, taffelænder, troldænder,
grønbenet rørhøns og blishøns. I rørskoven yngler bl.a. rørsangere og skægmejser, og i parkområdet yngler nattergale,
løvsangere og gransangere.
Ruten fortsætter over broen mellem Østmosen og Midt4
mosen. Ved midtmosen ligger halvøen Langholm, som en
gruppe frivillige naturplejere er i gang med at retablere som km
åbent næringsrigt overdrev med en varieret og bevaringsværdig flora.
Derfra går ruten videre over Hillerødmotorvejen anlagt i
1942, forbi det grønne rensningsanlæg.Vandet i mosen
er stærkt forurenet bl.a. på grund af spildevandsudløb. For
at mindske de store mængder spildevand i mosen, blev
rensningsanlægget etableret i 1998.
Københavns 15 km lange befæstning; Vestvolden, har sit
udløb i Utterslev Mose. Udløbet passeres hvor ruten svinger rundt om Vestmosen. Her ses tre små fugleøer, hvoraf
den største kaldes Teglholmen. Ruten løber via Pilesvinget
forbi to legepladser samt en fitness-pavillon.

Naturoplevelser for store og små
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Fugletårnet

S
Ved Pilesvinget/Hvedevej blev der i 2011 opsat et fugletårn helt ude ved søbredden. Med sine 4,8 meters højde
giver det frit udsyn over området, mod himlen og de højtflyvende fugle. Fuglelivet på Teglholmen kan her studeres
på nærmere hold. Fugletårnet er det første af sin slags i
Københavns Kommune og er opført som en del af pleje- og
udviklingsplanen for området.
Sidste del af turen går forbi boldbanerne og Kirkemosen,
der ligger som en lille, idyllisk og frodig mose omkranset af
en park.
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Ruten tager sin begyndelse ved Mosesvingets start ved den
eneste tilbageværende bygning af Brønshøjholm gård.
Gården blev, på nær den ene længe, revet ned i 1932. Længen anvendes i dag til udflytterbørnehave.
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