Årsberetning 2004
Naturgruppen
Gruppen har afholdt 50 arbejdsdage i 2004, hvor i gennemsnit 4,3 deltog. Desuden blev
der afholdt 4 regulære møder med i gennemsnit 7-8 deltagere (inkl. et møde med 3
deltagere). 20 personer deltog i gruppens praktiske arbejde (heraf 7 fra Det Grønne
Jobhus) og der var i alt 11 stemmeberettigede medlemmer i gruppen.
For tredje år i træk har gruppen præsteret at gennemføre en systematisk bekæmpelse af
bjørneklo på Tippen og Karens Minde området. Dertil kommer indsamling af affald,
pleje af vandhuller, beskæring langs stier, mv.
Bjørneklobekæmpelsen forventes at skulle fortsætte 5-6 år endnu, men med ca. 15 %
nedsat arbejdsindsats for hvert år – et udtryk for bekæmpelsens effekt.
For indsatsen siden 2002 modtog Naturgruppen den 3. juni Københavns Miljøpris 2004,
og en check på 25.000 kr. Gruppen har skænket 22.000 kr. af pengene til Agendarådet,
som vil formidle dem til miljøarbejde i bydelen.
Tildelingen af Miljøprisen gav en del presseomtale, bl.a. en artikel i Politiken. Også
lokalaviserne viste stor interesse.
26. juli havde gruppen i anledning af Miljøprisen besøg af Vej & Parks chef for
Københavns grønne områder, Ole Suadicani. Besøget var en positiv oplevelse med
gensidig erfaringsudveksling vedr. bjørneklobekæmpelse og naturpleje. Han blev
efterfølgende vist rundt på Tippen og Karens Minde området. På Tippen kunne han ved
selvsyn se at Københavns Havn havde oversprøjtet store naturarealer med gift mod
bjørneklo – kort tid efter at vi havde modtaget Miljøprisen for vores giftfri bekæmpelse
på samme areal!
Paradoksalt nok var tildelingen af Miljøprisen medvirkende årsag til intern splittelse i
gruppen. Såvel forvaltningen af bjørneklobekæmpelsen, pengene og gruppens
organisation gav anledning til uenighed. I oktober ændrede gruppen sine husregler i
enstemmighed for at imødegå problemerne.
Gruppen har pr. 1. november 2004 skiftet opholdssted fra kolonihaven på Stejlepladsen
til Den Økologiske Have ved Karens Minde Kulturhus.
Naturgruppen er repræsenteret i Karens Minde Lauget med 1 plads.
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