Grøn Agenda Sydhavn
(inkl. naturgruppen)

Årsberetning 2011
Den 8. juni 2011 blev Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen lagt sammen under
navnet Grøn Agenda Sydhavn. I anledning af sammenlægningen ligger som årsberetningens bilag 2
et resume af gruppernes samlede historie og fælles resultater.
I sæsonen blev der i naturgruppen afholdt 17 arbejdsdage på Sydhavnstippen, med i snit 4,3
deltagere. I alt deltog 19 på arbejdsdagene. Den danske afdeling af IT-firmaet CA Technologies
deltog med fem på en arbejdsdag i april under overskriften ”Earth Day”1.
Derudover blev der udført diverse arbejdsopgaver udenfor de fælles arbejdsdage, bl.a. en ugentlig
tømning af naturområdets fire affaldsspande.
Der blev desuden afholdt tre fælles gruppemøder, før sammenlægningen var besluttet, med 6,7
deltagere i snit og fem temamøder2 med 3,2 deltagere i snit. Grøn Agenda Sydhavn bestod ved årets
slutning af 15 stemmeberettigede medlemmer.
Billeder fra årets aktiviteter ligger som årsberetningens bilag 1.
Naturplejen på Sydhavnstippen
Naturplejesæsonen strakte sig fra marts til november. Plejen bestod af høslæt for tredje år i træk på et
areal ca. 300 meter syd for naturskolen. Som et nyt tiltag blev der etableret en børne-natursti mellem
høslætarealet og naturskolen – stien blev slået i et bredt bælte med buskrydder to gange (maj og
august) og det afslåede græs blev revet og samlet i høstakke langs stien. Desuden blev sten og
brokker indsamlet og smidt i bunker, og der blev lagt træstammer til forrådnelse. Ligeledes langs
børne-naturstien gravede gruppen et mindre vandhul og etablerede en mødding og to pindsvinebo.
Af andre aktiviteter på Sydhavnstippen kan nævnes indsamling af affald, opgravning af tjørn,
fældning af to pileurt-kolonier, reparation af borde og bænke, rensning og reparation af fuglekasser,
(engangs)lugning og gødning af over 20 hasler som blev plantet i 2010, flytning af to nyplantede
træer (mispel og kirsebær) til naturskoleområdet, plantning af 5 kaprifolie ved trådhegnet ved
naturskolen, opsætning af to stærekasser i masten ved naturskolen og to mejsekasser i landskabet.
Øvrige aktiviteter, resultater og formidling
I forlængelse af Grøn Agenda Sydhavns klagesag over støjgener fra Københavns Skyttecenter på
Amager, besluttede Kultur og Fritidsforvaltningen at stoppe det kommunale tilskud til skyttecenteret
ved udgangen af 2012. I øvrigt er skyttecenterets støjproblemer uafklarede.
I løbet af året er www.sydhavnstippen.dk blevet hyppigt opdateret med nyheder og mini-rapporter
fra arbejdsdagene. Antallet af besøgte sider (”pages”) på hjemmesiden steg igen til i gennemsnit 593
pr. dag i 2011 – tallet var 447 i 2010 og 291 i 2009. Der var i snit 231 besøg (”visits”) på
hjemmesiden pr. dag i 2011. Tekniske ændringer på hjemmesiden har effektivt lukket for
spamkommentarer til nyhederne - problemet steg markant i løbet af 2011.
Der blev traditionen tro afholdt flere middags- og filmaftner, primært film med natur- eller
miljøindhold. Desuden afholdtes et grill-arrangement, som ligeledes har udviklet sig til en tradition.
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Kontakten blev formidlet af Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave.
Temaer: Plejeplan for Sydhavnstippen, hjemmeside og klima.
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Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen havde inden sammenlægningen hver 2
medlemmer repræsenteret i Agendaråd Sydhavn; efter sammenlægningen var det reduceret til i alt 2
repræsentanter (jf. Agendaråd Sydhavns vedtægter). Grøn Agenda Sydhavn havde desuden 1
repræsentant i Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns bestyrelse3 (repræsentanten var udpeget af Agendaråd
Sydhavn), 1 repræsentant i partnerskabet Tippen Syder og 1 suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Økonomi
Ved årsskiftet 2011-2012 havde Grøn Agenda Sydhavn en kontantbeholdning på 1.723,00 kr.
Derudover har gruppen en flerårig kassekredit på 5.000 kr., bevilget af Agendaråd Sydhavn. By &
Havn leverede affaldsposer, naturalier etc. til arbejdsdagene.
Formål, vedtægter og organisering
I anledning af sammenlægningen af de to grupper blev der vedtaget nye vedtægter. Grøn Agenda
Sydhavn arbejder for en bæredygtig udvikling, med fokusområderne natur4, økologi, forurening,
klimaændringer og demokrati. Aktuelle mål, indsatsområder og temagrupper fremgår af gruppens
mødereferater.
Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje fremmøde på en
arbejdsdag eller et åbent møde.
Tak til partnerskabet Tippen Syder for lån af buskrydder og til Karens Minde Kulturhus for lån af
mødelokaler.
Grøn Agenda Sydhavn
Januar 2012
www.sydhavnstippen.dk/groenagenda
E-mail: info@tippensnaturgruppe.dk
Kontaktpersoner:
Fmd. Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.
Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk
Helle Dahn, P. Knudsens Gade 90, 2. th., 2450 Kbh. SV.
Tlf. 25 69 93 90. E-mail: helle@dahn.dk
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Københavns Kommune stoppede tilskuddet i 2011 og fonden er under afvikling.
Bl.a. med manuel pleje, plejeplaner og etablering af afgræsning
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BILAG 1
Billeder fra aktiviteter i 2010

Opsætning af stærekasser og reparation af borde/bænke.

Mødding og høstak.

Børne-natursti slået med buskrydder og derefter revet.
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Udgravning af vandhul (”Earth Day”) – og hjælp fra vejrguderne.

Mere rivning og indsamling af affald (”Earth Day”).

Pause (”Earth Day”) og etablering af pindsvinebo.
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BILAG 2
Resume af gruppernes historie 1998-2011
I november 1998 blev tre grønne kvarterløftgrupper (dvs. beboergrupper under kommunens
kvarterløft) slået sammen til én gruppe under overskriften ”Byøkologi, stisystemer og Karens Minde
Området”. Gruppen skiftede navn til Karens Minde Gruppen. I 2001 brød gruppen med kvarterløftet
og fortsatte som uafhængig Agenda 21 gruppe. I 2007 skiftede gruppen navn til Grøn Agenda
Sydhavn.
Agenda 21 Naturgruppen blev dannet i 2002 – fra starten med stort personsammenfald med Karens
Minde Gruppen og et tæt samarbejde med denne. Naturgruppen skiftede navn til Grøn Sydhavn
Naturgruppen i 2006. I 2004 modtog Naturgruppen Københavns Miljøpris for naturplejen (især
bjørneklobekæmpelsen).
Metoden i miljøarbejdet har alle årene været den samme i begge grupper: åbenhed for nye
medlemmer og ideer, livlige og seriøse diskussioner, grundig research, hård prioritering af mål og
delmål, vedtagelse af langsigtede strategier, samarbejde med relevante – ofte afgørende – partnere og
årelang fastholdelse fokus. Overordnet har sikringen og udviklingen af naturområderne Karens
Minde og Sydhavnstippen fyldt mest i de to grupper.
Ofte er det umuligt at afgøre hvorfor projekter bryder igennem og resultater indfinder sig – dertil er
der for mange aktører og skjulte beslutningsprocesser.
Blandt de prioriterede mål og projekter siden 1998, som i dag er virkeliggjorte kan nævnes:
-

Cykelgrusstien på Karens Minde5.
Lovliggørelse og udvikling af foreningen Børnenes Dyremark.
Restaurering af Børnenes Dyremarks staldbygninger6.
Forøgelse af de rekreative arealer på Karens Minde7.
Cykelgrusstien på Sydhavnstippen8.
Cykelbroen mellem Sydhavnstippen og Valbyparken9.
Lukning af modelflyvebanen på Sydhavnstippen.
Forhindring af golføvebanen på Sydhavnstippen.
Mangeårig beboerbekæmpelse af bjørneklo på naturområderne – samt etablering af lønnet
bekæmpelse på Sydhavnstippen.
Mangeårig beboerpleje af naturområderne – samt etablering af fårefold og lønnet, manuel
bekæmpelse af fire invasive plantearter.
Oprettelse af hjemmesiden sydhavnstippen.dk.
Kommunal revurdering af støjgenerne fra Københavns Skyttecenters og snarligt stop for det
kommunale tilskud (støjproblemet er uafklaret).
Børne-naturpædagogiske tiltag på Sydhavnstippen – etablering af naturskolen.
Projekter og aktiviteter til gavn for Sydhavnstippens natur (se gruppernes årsberetninger).
Statusændring i kommuneplanen af nord-tippen til rekreativt område.
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Kvarterløftprojekt (Karens Minde Gruppen).
Muliggjort efter dannelsen af Karens Minde Laug og lovliggørelsen af Børnenes Dyremark (selve restaureringsprojektet
er andres fortjeneste).
7
Reelt et nederlag da kommunen samtidig inddrog naturområder til plejehjemsbyggeri og boligbyggeri.
8
Kvarterløftprojekt (Karens Minde Gruppen).
9
Kvarterløftprojekt (Karens Minde Gruppen).
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Derudover har grupperne (eller udpegede repræsentanter) været afgørende impliceret i etableringen
af:
-

Agendaråd Sydhavn – koordinationssråd for lokale miljøgrupper.
Agendaråd Sydhavns Miljøpulje.
Karens Minde Laug – med institutioner, foreninger o.a. på Karens Minde.
Grøn Sydhavn, som var en kommunal Agenda 21-satellit tilknyttet Grøn Valby – senere blev
satellitten tilknyttet til Grøn Vesterbro, under navnet Grøn Vesterbro/Sydhavn, som ændredes til
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn10.
Sydhavnsrådet – bydelsorgan uden den traditionelle partipolitisk dominans 11.
Ofte lever gruppernes forslag og ideer videre i kommunens og andres planer – her er nogle
eksempler:

-

Det grønne strøg mellem Vestre Kirkegård og Sydhavnstippen som biologisk spredningskorridor
(Københavns Kommunes strategi for biologisk mangfoldighed).
Pejeplan for Sydhavnstippen (Partnerskabet Tippen Syder).
Støjmur mellem Bådehavnsgade genbrugstation og Sydhavnstippen (Amagerforbrændingen).
Naturgenopretning af Harrestrup Å12 (samarbejde mellem flere kommuner).
Badestrand ved Valbyparken (Københavns Kommune)13.
I sin helhed har de to nu sammenlagte beboergrupper siden 1998 afholdt i alt 126 refererede
gruppemøder14 med 6,1 deltagere i snit, 236 fælles arbejdsdage på Sydhavnstippen og Karens
Minde15 med 4,1 deltagere i snit, samt et utal tema- og arbejdsmøder, arrangementer, praktiske
arbejdsaktiviteter etc.
Medlemmer har desuden gennem årene været repræsenteret i Agendaråd Sydhavn, Karens Minde
Laug, Sydhavnsrådet, Grøn Sydhavns følgegruppe, Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns bestyrelse og
utallige andre korterevarende styre- og følgegrupper.
Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen blev lagt sammen den 8. juni 2011.
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Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn er under afvikling fordi kommunens tilskud blev indstillet i 2011.
Hovedparten af medlemmerne fortsatte i Kongens Enghave Lokaludvalg som kommunen etablerede.
12
Grøn Agenda Sydhavns rolle i kommunernes projekt er spekulation.
13
Karens Minde Gruppens forslag gik på en badestrand uden forøgelse af biltrafikken.
14
Heraf 31 møder med i snit 5,5 deltagere under kvarterløftet.
15
Naturgruppen udførte naturpleje på Karens Minde i 2002-2005.
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