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I 2014 blev der afholdt 1 fællesmøde (med referat) med 2 deltagere og 2 temamøder (uden referat) med 3,5 
deltagere snit. I alt deltog 4 i møderne. Desuden afholdtes 4 arbejdsdage på Sydhavnstippen med 4,5 
fremmødte i snit (inkl. høstpicnic d. 28. sept. med fire fremmødte fra gruppen). I alt deltog 10 på 
arbejdsdagene. Se udviklingen for både møder og arbejdsdage siden 2002 i diagrammet herunder. Gruppen 
havde 6 stemmeberettigede medlemmer. Året har, opgjort i fremmøde, været det mindst aktive år i gruppens 
historie.  

 

Møder og løbende sager
Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Miljø vedtog to reviderede miljøgodkendelser for Københavns 
Skyttecenter på Amager, som nu er opdelt i to selvstændige enheder. Grøn Agenda Sydhavn klagede i august 
til miljøklagenævnet over tre forhold: 1) Opdelingen i to enheder svækker støjbeskyttelsen af naboerne fordi 
skyttecenteret samlet set ikke reguleres efter de skrappere krav for ”nye skydebaner”, 2) Der indgår ikke et 
”støjkonsekvensområde” med støjkurver hele vejen rundt om skydebanerne som beskrevet i vejledningen og 
3) Etableringen af støjskærmene jordvolde er gjort betinget af udgiftsneutralitet, hvilket vi mener giver 
skydeklubbernes økonomi en urimelig forrang frem for de støjplagede naboer. Vi problematiserer desuden 
forvaltningens opdelte og langvarige proces ved udarbejdelsen af miljøgodkendelserne. Miljøklagenævnet 
havde endnu ikke afgjort klagen ved årsskiftet.    

En skrothandler på Speditørvej 13 (indflyttet i 2013) har afstedkommet store mængder affald på 
Sydhavnstippen, og Grøn Agenda Sydhavns henvendelser, møder med Teknik- og Miljøforvaltningen, etc. 
har desværre været uden virkning. Endnu engang må vi konstaterer at Københavns Kommune kun løfter sit 
miljøtilsyn tilfredsstillende når det ingenting vejer!   



Arbejdsdage o.a.
Arbejdet har bestået i indsamling af henkastet affald, især langs kysten og ved Fragtvej; samt en enkelt 
arbejdsdag med høslæt (ved høstpicnic). Derudover er områdets affaldsspande som de senere år blevet tømt 
året igennem. 

Fra arbejdsdagen den 27. april (Jesper og Marie) og den 29. nov. 2014 (Marie). Fotos: Britta Lunnemann.
    

Diverse
I løbet af året er gruppens hjemmeside sydhavnstippen.dk jævnligt blevet opdateret med nyheder. Antallet af 
besøgte sider (”pages”) på hjemmesiden var i snit 754 pr. dag i 2014 og i snit 287 besøg (”visits”) pr. dag – 
hvilket er en lille stigning fra året før.
Formandens engelsksprogede klimahjemmeside climatepositions.com (som Grøn Agenda Sydhavn er 
baggrundsgruppe for) havde to-tre gange mere trafik i årets sidste kvartal end i sidste kvartal året før.

Gruppen havde i løbet af året 6 artikler i Frederiksholms Beboerblad om Sydhavnstippen – de kan læses på 
www.sydhavnstippen.dk (indlæg d. 10. januar 2015). 

I november afviste Fredningsnævnet en fredning af hele Sydhavnstippen (den sydligste del med fårefolden) 
er fredet og den nordlige del er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen). Fredningssagen var indsendt 
af Danmarks Naturfredningsforening i december 2012 og foreningen besluttede i december 2014 at klage 
over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Bortset fra bekæmpelse af kæmpebjørneklo er der ikke bekæmpet invasive arter på Sydhavnstippen i 2014 (i 
folden er de invasive arter kæmpebjørneklo, canadisk gyldenris, japansk pileurt og hybenrose tidligere 
blevet udryddet af fårene). Ansvaret for tilsyn og eventuelle forsømmelser skal fordeles mellem Kgs. 
Enghave Lokaludvalg, partnerskabet Tippen Syder og grundejeren By & Havn. På møde i Tippen Syder den 
29. oktober 2014 gjorde Grøn Agenda Sydhavn opmærksom på problemet med den manglende bekæmpelse 
af invasive arter – By & Havn erkendte dette og lovede at tage sig af problemet (som gentagne gange 
tidligere!). Bekæmpelse af invasive arter uden kontinuitet er ineffektiv og dyr på lang sigt. 

By & Havn ryddede vegetationen på nogle grunde udlagt til erhverv – grænsende op til Tippens beskyttede 
”rekreative” arealer – rydningen skete angiveligt for at løse et tilbagevendende affaldsproblem! Der blev 
hverken taget hensyn giftig jord eller dyreliv (to flagremusekasser opsat af Grøn Agenda Sydhavn røg til 
affald). 

Traditionen tro blev der afholdt et sommer-grillarrangement i en nyttehaveforening for gruppens medlemmer 
o.a.



Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i Agendaråd Sydhavn (som ikke holdt møder i 2014) og en 
repræsentant, med bisidder, i partnerskabet Tippen Syder.  

Økonomi
Ved årsskiftet 2014-2015 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 1.757 kr. i Merkur.
 

Formål, vedtægter og organisering
Grøn Agenda Sydhavn arbejder for en bæredygtig udvikling, med fokusområderne natur, økologi, 
forurening, klimaændringer og demokrati. Aktuelle mål, indsatsområder og temagrupper fremgår af 
gruppens mødereferater. Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje 
fremmøde på en arbejdsdag eller et åbent møde, og stemmeretten opretholdes ved mindst et årligt 
fremmøde.
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