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Ny å og strand på vej til københavnerne
Københavns kommune tager nu fat på et storstilet projekt, der skal give københavnerne
en ny å og en ny sandstrand i Valbyparken.
Af Pauli Andersen
Københavnerne kan se frem til nye rekreative udfoldelsesmuligheder, når byen i løbet af de
kommende år får en fornyet å og en helt ny badestrand ved Valbyparken. Et flertal i
Borgerrepræsentationen har taget hul på et projekt uden fortilfælde herhjemme. Partierne S,
SF, R og K har søsat et naturprojekt, der samlet set kan løbe op i en halv milliard kroner, når
planen er realiseret. Det er dobbelt så meget, som den hidtil mest spektakulære
naturgenopretning, hvor den snorlige Skjern å blev genslynget.
Målet er, at Harrestrup å, der forbinder Herlev og Gladsaxe med stranden i Valby, skal
genskabes som et naturligt vandløb med små slyng og mulighed for lystfiskeri, kanosejlads og
andre rekreative aktiviteter. Åen, der i dag nogle steder ligner en overskåret kloak mere end
en naturperle, skal ikke længere belastes med overskydende spildevand fra husstandene.
Vandet skal være så rent, at der kan etableres en sandstrand i Valbyparken, hvor åen løber ud
i Øresund. Partierne har i første omgang afsat 20 millioner kroner til udarbejdelse af en
helhedsplan for projektet og den første detailprojektering. Hensigten er at tage hul på de
fysiske ændringer af vandløbet på en udvalgt delstrækning mellem Jyllingevej og
Slotherredsvej.
Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) glæder sig over, at der er skabt flertal for ideen.
- Jeg har en stor vision om at gøre København til en grønnere by med flere muligheder for
naturoplevelser og rekreative udfoldelser. Med projektet for Harrestrup å, får vi på én gang
renere vand, rigere natur og bedre mulighed for friluftsliv. Samtidig vil åen bedre kunne
absorbere vandet fra de heftige regnskyl, som klimaændringerne formentlig giver os flere af,
siger Bo Asmus Kjeldgaard.
En del af arbejdet med at genoprette åen, kan hverken København eller de andre kommuner
formentlig komme udenom. Efter EUs vandramme direktiv skal bl.a. vandløbene have vand
af god økologisk kvalitet, hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor åen fungerer som kanal for
overskydende spildevand under heftige regnskyl. Direktivet rummer dog mulighed for at gøre
undtagelser, bl.a. hvis vandløbene er så stærkt påvirkede af menneskelig aktivitet, at de helt
har ændret karakter.
Københavns kommune kan ikke gennemføre det ambitiøse projekt alene. Harrestrup å løber
også igennem kommunerne Herlev, Rødovre og Hvidovre. Men Bo Asmus Kjeldgaard
vurderer, at der er gode muligheder for at blive enige med de andre kommuner om en stort
samlet projekt. Hovedparten af projektet skal byens borger betale via den afgift, de betaler for
at få afledt spildevandet. Bo Asmus Kjeldgaard siger, at kommunen derudover vil søge fonde
herunder EU-fonde om tilskud til projektet.

