
Årsberetning 2005 
Naturgruppen 

 
 

Gruppen har afholdt 26 arbejdsdage i 2005, hvor i gennemsnit 3-4 deltog. Desuden blev 
der afholdt 2 møder med i gennemsnit 6 deltagere. 7 personer deltog i gruppens 
praktiske arbejde og der var i alt 11 stemmeberettigede medlemmer i gruppen (hvoraf 3 
udgik i starten af året og 1 i slutningen).   
 
For fjerde år i træk gennemførte gruppen en systematisk bekæmpelse af bjørneklo på 
Tippen og Karens Minde området. Dertil kom indsamling af affald på Tippen, pleje af 
vandhuller, beskæring langs stier, mv. 
  
I anledning af ’Lokalplan Karens Minde’, skrev Naturgruppen indsigelse mod 
plejehjems- og boligbyggeri, men desværre uden virkning idet kommunen vedtog, at 
næsten halvdelen af naturområdet skal bebygges.  
Naturgruppen besluttede i november, som konsekvens af lokalplanen, at indstille 
bjørneklobekæmpelsen og anden naturpleje på Karens Minde området. Ca. 85 % af 
områdets bjørnekloproblem er løst pga. gruppens indsats. Der blev udsendt en 
pressemeddelelse med kopi til Borgerrepræsentationen. Bekæmpelsen er kommunens 
ansvar. 
Det blev desuden besluttet at indstille bjørneklobekæmpelsen på en mindre del af 
Tippen, nemlig det firkantede areal afgrænset af Bådehavnsgade, Speditørvej og 
’frysehuset’. Gruppen har forhindret frøspredning på arealet i fire år. Ansvaret for 
bekæmpelsen påhviler Københavns Havn A/S.       
 
Starten af 2005 var domineret af kampen mod golføvebanen på Tippen. Mange 
planlagte arbejdsdage blev aflyst, da flere medlemmer fandt det vigtigere, at aktionere 
på Tippen. Naturgruppen sendte et appelbrev til Bygge- og Teknikudvalget om at gribe 
ind mod naturødelæggelsen, men uden virkning.  
Der henvises i øvrigt til Karens Minde gruppens gennemgang af forløbet (Årsberetning 
2005, bilag 1), som førte til at anlægsarbejdet blev indstillet. 
 
Gruppen skrev indsigelse til kommuneplanen, med ønske om at status for Tippen blev 
ændret, så anlægsarbejde og fremtidigt byggeri kunne undgås, men desværre forgæves.  
 
Gruppen havde en suppleant til Sydhavnsrådet indtil november. 
 
Ved årsskiftet havde Naturgruppen 3.219,32 kr. i Arbejdernes Landsbank og en 
kontantbeholdning på 308,50 kr. 

 
Naturgruppens kontaktperson: Bjarne Weesch, Straussvej 2, 2.tv., 2450 København SV. Tlf. 36  
30 06 48. bjarneweesch@yahoo.dk 
 
 
     Naturgruppen 
     18. januar 2006 


