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I sæsonen blev der afholdt 14 arbejdsdage på Sydhavnstippen, med i snit 5,2 deltagere. I alt 
deltog 17 på arbejdsdagene. Desuden blev der udført diverse arbejdsopgaver udenfor de fælles 
arbejdsdage. Året var præget naturplejeopgaver og arrangementer aftalt i partnerskabet Tippen 
Syder. Derudover blev der afholdt 2 gruppemøder med i snit 9 deltagere. Gruppen havde 17 
stemmeberettigede medlemmer (flest fra Sydhavnen men også Vesterbro, Nørrebro, Vanløse, og 
Islands Brygge var repræsenteret). Gruppens samlede arbejdsindsats i 2009 var på 602 
arbejdstimer fordelt med 44 % til fælles arbejdsdage, 19 % til arrangementer og 37 % til øvrige 
aktiviteter og formidling. Indsatsen svarer til godt 3 ugers fuldtidsarbejde for en person.

Naturpleje
Efter at bekæmpelsen af invasive arter er overdraget til får og lønnede koncentrerer Naturgruppen 
sig om andre opgaver, bl.a. opgravning af tusindvis af småtjørn i de valgte plejeområder og langs 
trådte stier udenfor folden. Målet er at sikre åbenhed, variation og biologiske mangfoldighed i 
den fremadskridende tilgroning (der er jo ingen vildtlevende, græssende dyr). I forlængelse heraf 
har gruppen påbegyndt høslæt, dvs. årlig slåning med le, til gavn for artsrigdommen. I mangel af 
hule træer har gruppen opsat tre mejsekasser, en ved hver høslæt. Skærmkapning og rodstikning 
af bjørneklo udgør nu kun et lille supplement til den lønnede bekæmpelse. Som tidligere år 
indsamlede gruppen store mængder efterladt affald på Tippen (affaldet bortskaffes af By og 
Havn). De fire affaldsspande på Tippen er desuden tømt ugentligt.

Opgravning af små tjørn 
blev udført 2008-2009

1) Sammenhængende plejeområde markeret med grøn (påbegyndt høslæt er markeret med rød 
cirkel), 2) trådt sti hvor tilgroning med tjørn er bremset, 3) høslæt, og 4) indsamling af efterladt  
affald (hele Tippen).    
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Arrangementer (formidling)
Naturgruppen havde traditionen tro bod på både Frivillighedsfestivallen i Enghaveparken på 
Vesterbro i maj, og ved Bydelsfesten på Mozarts Plads i juni – begge steder blev 
Sydhavnstippens naturkvaliteter og -pleje formidlet bredt. 
Desuden arrangerede gruppen høslæt med skolebørn i forbindelse med indvielsen af Klima-
naturskolen, deltog i høstpicnic i september (arr.: Tippen Syder), og et børneprojekt med 
plantning af 25 hasler i november (arr.: Miljøpunkt V/S), alle på Tippen.  

1) Frivillighedsfestival på Vesterbro (arr.: Frivillighedscenter V/SV), 2) Bydelsfest på Mozarts  
Plads (arr.: Kgs. Enghave Lokaludvalg), 3) høstpicnic på Tippen (arr.: Tippen Syder), og 4)  
plantning af hasler i randen af industriområdet på Tippen (arr.: Miljøpunkt V/SV).

Øvrige aktiviteter og formidling
I løbet af året er www.sydhavnstippen.dk blevet hyppigt opdateret og mini-rapporter fra 
arbejdsdagene lagt på. Antallet af besøg (visits) på hjemmesiden var i gennemsnit 101 pr. dag i 
2009 (i 2008 var tallet 48). Antallet af månedlige hits lå mellem 32.000 og 80.000.  
Gruppen medvirkede til debatoplægget ’Udviklingsplan 2009 – Sydhavnstippen’ (bilag 16 på 
gruppens hjemmeside), udgav en opdateret version af Sydhavnstippen-hæftet i samarbejde med 
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn (bilag 15 på gruppens hjemmeside), istandsatte og 
overfladebehandlede info-standerne (som desuden blev indholds-opdateret) og borde/bænke, og 
skrev en midtvejs-bjørneklorapport (bilag 14 på gruppens hjemmeside).
En repræsentant fra Naturgruppen deltog naturfaglige eksekutioner på Vestamager med bl.a. 
skovfoged Sven Novrup, og på Tippen med bl.a. lektor Ib Johnsen. Arrangør var i begge tilfælde 
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn.
I slutningen af året oprettede gruppen e-mailadressen info@tippensnaturgruppe.dk, til brug på 
hjemmeside, info-tavler, opslag etc. 
Naturgruppen har traditionen tro afholdt flere middags- og filmaftner (primært film med 
naturindhold) og desuden et grill-arrangement.
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1) Maling af bænk, 2) istandsættelse og opdatering af info-stander, 3) tur på Tippen med bl.a.  
lektor Ib Johnsen og 4) grill-arrangement.

Overordnede resultater
Overordnet har Naturgruppen med sin mangeårige samarbejdende miljøindsats (bl.a. via 
formidling og repræsentation i diverse fora), medvirket til fire vigtige Sydhavnstippen-resultater i 
2009: 1) fårehold på den sydlige halvdel, 2) etablering af en kommunal Klima-mininaturskole på 
den nordlige ende, 3) faste rammer om lønnet bekæmpelse af fire invasive plantearter, og 4) en 
ændring af kommuneplanen således at næsten hele Tippens naturareal nu er offentligt, rekreativt 
område.               

Kommuneplan-status 
ændret fra ”boliger” til 

”rekreativt areal”
2009

Er realiseret (d)

1) fåre-udbindingsarrangement (arr.: Miljøpunkt V/SV og By & Havn), 2) lønnet bekæmpelse af  
invasive arter (finansieret af By & Havn), 3) indvielsen af klima-naturskolen (arr.: Miljøpunkt  
V/SV og Kbh. Kommune), og 4) ændring af kommuneplanen.
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Repræsentation
Naturgruppen havde 2 medlemmer repræsenteret i Agendaråd Sydhavn, 1 i Miljøpunkt 
Vesterbro/Sydhavns bestyrelse (udpeget af Agendaråd Sydhavn), og 1 repræsentant i 
partnerskabet Tippen Syder. 

Økonomi
Ved årsskiftet havde Naturgruppen en kontantbeholdning på 1.723,00 kr. Derudover havde/har 
gruppen en flerårig kassekredit på 5.000 kr., bevilget af Agendaråd Sydhavn. Udgifter på i alt 
2.360,56 kr. i forbindelse med Tippen Syder-projektet, blev refunderet af Miljøpunkt V/SV, som 
desuden skænkede 3 fuglekasser. By & Havn leverede affaldsposer, naturalier etc. til 
arbejdsdagene

Formål og organisering
Naturgruppen arbejder for at Sydhavnstippen bevares og udvikles som et sundt naturområde med 
vandhuller, enge, græsningsarealer etc., til gavn for biodiversiteten og københavnerne. 
Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje fremmøde på en 
arbejdsdag eller et gruppemøde.  

Grøn Sydhavn Naturgruppen
Januar 2010

www.sydhavnstippen.dk/?page_id=165
E-mail: info@tippensnaturgruppe.dk

Kontaktpersoner:
Helle Dahn, P. Knudsens Gade 90, 2. th., 2450 Kbh. SV.

Tlf. 25 69 93 90. E-mail: helle@dahn.dk
Fmd. Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.

Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk
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