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Vedr.: Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende forslag til 
Miljørapport for Kapacitetsplan 2018 – Høringsfrist 24.01. 2019

Friluftsrådet, (i denne sag, Friluftsrådets regionsudvalg for Region Hovedstaden), har noteret 
en høringsfrist til den 24.01. 2019.

Friluftsrådet hilser med glæde, at Harrestrup Å-systemet nu planlægges revitaliseret til et reelt
åbent å-system og å-systemet får et mere naturligt forløb som å-system og samtidig etableres
med overløbsreservoirer og oversvømmelsesarealer til imødegåelse af oversvømmelse i 
forbindelse med skybrud o.lign. 

Friluftsrådet har ingen bemærkninger til de tekniske forudsætninger og kapacitetsrede-
gørelsen. 

I forbindelse med miljørapporten, er det Friluftsrådets forventning, at planen samtidig vil sikre 
en fremtidig vandkvalitetsforbedring af å-systemet, herunder de tilstødende å-systemer fra 
Grøndalsåen og Kagsåen, - at en vandkvalitetsforbedring samlet set sikres for disse 
sammenhængende å-systemer. 

Især ikke mindst for en fremtidig mulighed for at kunne etablere badestrand i Kalveboderne 
omkring Harrestrup å`s udmunding, hvilket er et scenarie, Friluftsrådet har en klar forventning
om, er nærmere en realisering med gennemførelsen af kapacitetsplanen.

En vandkvalitetsforbedringen har væsentlig betydning for å-systemernes rekreative værdi som 
oplevelses- og friluftslivsaktiviteter for storbyens befolkning og som et øko-system for den 
stedlige flora og fauna og som flora- og faunapassager.  

Konkret skal Friluftsrådet foreslå, at der omkring å-løbets overløbsreservoirer og oversvøm-
melsesarealer indtænkes faste, vandsikre friluftslivsfaciliteter i form af f.eks. borde og bænke 
der er faststøbt og i et materialevalg, så de tåler oversvømmelse. Andre faciliteter kan også 
indtænkes,  - men de skal naturligvis ligeledes være således konstrueret, at de ikke ødelægges
af oversvømmelser. Det kan f.eks. være betonramper til skatere og klatrefaciliteter samt faste 
legeredskaber. 

D.v.s. alt i alt at gøre en dyd ud af nødvendigheden ved samtidig at skabe nye rekreative 
udfoldelsesmuligheder omkring og langs med å-systemerne. 
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