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Kommuneplanstrategiens overskrifter skaber store forventninger om en øget kommunal 
fokusering på Københavns få tilbageværende naturområder. 
Imidlertid nævnes emnet kun to steder (side 14; ’parker skal kunne bruges til natur’ og side 
24; ’retningslinier for naturbeskyttelsesinteresser’) og en målsætning mangler. 

Derudover henviser kommuneplanstrategien til kommunens tidligere vedtagne ’Agenda 21 
plan’ og ’Miljømetropolen 2015’, men disse planers løfterige intentioner mht. biologisk 
mangfoldighed, risikerer at krakelere i mødet med kommuneplanen. 

For at skabe sammenhæng mellem miljøplanernes intentioner og kommuneplanstrategien 
foreslår vi naturbeskyttelsen styrket fire steder: 

Den bæredygtige by - tænk grønt
Under ’Mål og initiativer’ foreslår vi indskrevet yderligere en bjælke med overskriften: 
”Beskyttelse af naturområder”. Underteksten kunne eksempelvis lyde: ”- retningslinier 
for sikring og udvikling af naturarealer, herunder bekæmpelse af invasive arter.”   

Byen for alle - tænk mangfoldigt
Under ’Mål og initiativer’ foreslår vi sidste bjælkes overskrift ændret til: ”Pladser, parker 
og naturområder” (heri ligger at en by for alle også bør rumme naturområder; ikke kun 
parker). Underteksten kunne ændres til: ”- skal nytænkes og fornyes, bl.a. mht. 
naturindhold. Kommuneplanen skal indeholde retningslinier, der støtter dette mål.”

Byen ned til vandet - tænk blåt
Under ’Mål og initiativer’ foreslår vi indskrevet yderligere en bjælke med denne overskrift: 
”Natur i Sydhavn”. Underteksten kunne eksempelvis lyde: ”- de nuværende naturområder 
sikres og der vedtages udviklings- og plejeplaner.” 

Kommuneplanstrategien – kvarter for kvarter
Vi foreslår at målene for Sydhavn suppleres med endnu et: ”Sydhavnstippen bevares og 
udvikles som natur- og kulturområde.” 

For at understrege vigtigheden af at Sydhavnstippens planstatus ændres og natur- og 
kulturpotentialet støttes aktivt, vedlægges bl.a. et spritnyt hæfte: ”Sydhavnstippen – en 
storbyoase med liv i”. 

Kort fortalt er området biologisk værdifuldt – dette er fagfolk er enige om. Eksempelvis har 
ornitologer set 150 fuglearter på eller ved Sydhavnstippen. Også kulturhistorisk betragtes 
”Tippen” af mange som bevaringsværdig pga. sin korte, dramatiske opfyldningshistorie. 



I grel modsætning hertil er hovedparten af Sydhavnstippen i den gældende kommuneplan 
udlagt som perspektivområde for boliger og serviceerhverv efter 2018. Kun den sydlige del 
af området er fredet. 
Hverken perspektivområdet eller det fredede område har hidtil nydt naturbeskyttelse fra 
kommunen eller grundejeren (Arealudviklingsselskabet I/S – tidligere Københavns Havn 
A/S) og biodiversiteten er under pres fra invasive plantearter – kun en mangeårig, 
frivillig indsats har forhindret en fuldstændig tilgroning med kæmpebjørneklo; men både 
kanadisk gyldenris og japansk pileurt har godt fat. 

Parallelt med denne naturplejeindsats har beboergrupper i samarbejde med bl.a. Agenda 21-
satelitten Grøn Sydhavn udarbejdet flere visionsplaner for området – i en bred proces som 
også har frembragt vedlagte publikationer og hjemmesiden www.sydhavnstippen.dk.       

En fremtidig bebyggelse af Sydhavnstippen vil endvidere forværre den skæve fordeling 
af grønne områder i København, som ifølge kommunens tal er 15 m2 pr. indbygger i 
Kongens Enghave, og 2 m2 pr. indbygger på Vesterbro – langt fra kommunens mål på 25 
m2 pr. indbygger. 
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