Bevaringsplan
for de grønne områder i København Sydvest
fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004

Beskrivelse af områdernes historie og som de fremstår i dag
Områderne består af en nordlig del og en sydlig del, skilt af en jernbanelinie,
som blev etableret i forbindelse med Øresundsbroen i 1990’erne.
Den nordlige del
Den inderste del, kaldet Karens
Minde-området og Mosen, er
det oprindelige dyrknings- og
græsningsareal for gården Lisesminde, siden Karens Minde. De
daværende markskel og en mindre dæmning ved den daværende
kystlinie er endnu klart synlige.
På dette område har kommunen
tidligere etableret et vandhul, der
sikrer den grønbrogede tudses
overlevelse i dette område, foruden andre tudser, frøer og salamandere.
Længere mod sydøst følger så det første
opfyldte område, i dag kaldet “Stejlepladsen”,
fordi det tjente som garntørrings- og tjæringsområde for områdets bundgarnsﬁskere indtil
slutningen af 1980’erne.
Siden har området først og fremmest tjent
som samlingssted ved bydelens årlige Skt.
Hans bål, samt som græsningsareal for
hestene fra “Børnenes Dyremark”. Det er en
børnedrevet forening, der har stalde ved Karens Minde.
I 2004 er der etableret nye stiforbindelser gennem området fra Karens
Minde/Sjælør Boulevard mod de
to broer der forbinder området med
Valbyparken og Tippen.
Den sydlige del
Dette område kaldes lokalt “Tippen”
og er som de ﬂeste andre “tipper” i

Danmark, synonymt med gammel losseplads. Siden slutningen af 1980’erne
har dette store areal fået lov at passe sig
selv, og der er fremkommet en spændende
vegetation og fauna. En del af området
fremstår i dag som skov og kratagtigt bevoksning, mens de største områder stadig
er åbne arealer med græs og blomsterbevoksning.
Den yderste tredjedel af dette område er
fredet, som en del af den store Kalvebodfredning.
Fælles for både den nordlige og den sydlige del, er, at de udgør en (for Københavns
Kommune) enestående bynær natur, som
danner en blød overgang mellem land og

by, mellem havneindustriområder og Valbyparken. Fra de indre bymæssige
bebyggelser åbner dette område op for den bløde traﬁkants første indtryk af
fri himmel og hav. Herfra kan man fortsætte over broer til Vestamager eller
tage videre langs kysten sydpå.
Fremtidig bevaring og benyttelse
Overordnet behøver områderne ikke særlige foranstaltninger eller indgreb
for at bevares med de rekreative værdier de allerede har i dag.
Det vil dog være vigtigt at sikre en form for afgræsning af områderne, så de
åbne arealer/steppekarakteren bevares. Det vil ligeledes sikre en hel del af de
vækster og dyr, der i dag bebor områderne. Den grønbrogede tudse og andre
paddearter og krybdyr, lærke og andre småfugle, der foretrækker åbne landskaber, samt ørnefugle, der jager her. Det er derfor vigtigt at særlige områder
udpeges af fagfolk og beskyttes som de unikke biotoper de er i dag, med
speciﬁkke plejeplaner.
Endelig er det vigtigt at friholde specielt Tippen for støjende aktiviteter
(f.eks. knallertkørsel og modelﬂyﬂyvning).

Randområderne
Det er først og fremmest randområderne, der kan bearbejdes, så de fremhæver og beskytter områdets karakter. Langs industriarealerne ved Bådehavnsgade vil en højtvoksende beplantning/træbevoksning være kærkommen.
På udvalgte kyststrækninger kunne der tilføres sand og grus, som ville give
mulighed for at vandre på disse strækninger.
På de øvrige strækninger foreslår vi at den nuværende “affaldsskulpturelle”
kyst bevares. Både som historisk og kunstnerisk udtryk, men også som
sikring af de dyr og vækster der har fundet bosted på disse meget specielle
“klippelignende” kyster, (de består for store deles vedkommende af mur- og
betonbrokker).
Adgangsforholdene
De eksisterende og nyanlagte stisystemer er alle bevaringsværdige, undtagen
den gamle kørevej, som stammer tilbage fra lossepladstiden, og som deler
Tippen diagonalt. Den burde opgraves, så de tilgroede arealer får en total
sammenhæng.
De få adgangsveje, der er til den sydlige
del/Tippenområdet, kunne forsynes med
færiste, så der kunne være græssende kreaturer på området uden indhegning.
På nordsiden omkring Karens Minde,
kunne lignende områder etableres, men
det kræver en større indhegning i visse af
grænseområderne.
Vejen fra Pumpehusvej afbrydes med store
sten så der kun kan køres ind til Strandparkskolens Fritidshjem.
Nye publikumsværdier
For at give brugere af områderne mulighed

for et overblik, foreslår vi at der opføres
et udsigtstårn i området lige bag CPbørnehaven. Herfra vil den besøgende
kunne kigge ud over banevolden, der
i dag forhindrer det frie udsyn fra den
nordlige del ud over den sydlige. Det vil
samtidig være et pejlemærke og vartegn
og markere overgangen fra by til land/
natur.
Ved indgangene til de nordlige og
sydlige områder anbefaler vi opstilling
af kort og planchestandere i mindre
pavillonagtig form, som det kendes fra
lignende naturområder i Hovedstadsområdet.
Mellem Tippen og Bådehavnsgade,
langs med Speditørvej kunne der
etableres en traditionel campingplads,
der på Tippen-siden kunne gå over i en
“naturcamping”, dækket af skovagtig
beplantning. Behovet for begge dele er stort i så tæt en afstand til Københavns City.
Fremtidig status
Vi forestiller os hele
området sikret som
rekreativt område,
med særlig fredning
af udvalgte biotoper.
Området underlægges Vej- og Parks
overopsyn og plejeforpligtigelse. Der
nedsættes et lokalt
forankret råd til at
varetage opsyn og
brugervenlighed.

Det Grønne Knæ
Det Grønne Knæ arbejder for at udbrede kendskabet til og sikre bevarelsen
af de grønne områder: Tippen, Stejlepladsen, Karens Minde-området og
Mosen, som ligger i Københavns Sydvest-kvarter.
Det Grønne Knæ blev stiftet i maj 2003 og i løbet af det første år, har foreningen blandt andet udviklet denne bevaringsplan for de grønne områder.
Kontakt os, hvis du vil vide mere eller vil meldes ind i foreningen. Medlemskab koster 50 kr/år for voksne, 20 kr/år for børn og 200 kr/år for foreninger,
virksomheder, med mere.
Kontakt:
Ann Vikkelsø, formand
Straussvej 16, st.th.
2450 København SV
Tlf.: 28 88 02 51
annv@ove.org
Medlemskab:
Lisbeth Jensen, kasserer
H/B Mozart 27
2450 København SV
Tlf.: 36 16 33 53,
61 77 26 73.
chrisser@tiscali.dk

Pjecen er udgivet med støtte
fra Københavns Kommunes
Agenda 21 midler.

Kalvebods graﬁske bistandskontor

Find os på nettet:
http://www.sydhavnen.net/
agenda21/det-groenne-knae

