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I 2015 blev der afholdt 5 fællesmøder (med referat) med 5,2 deltagere i snit. I alt deltog 12 på 
møderne. Desuden afholdtes 8 arbejdsdage i Sommerfugleengen på Sydhavnstippen med 5,1 
fremmødte i snit. I alt deltog 12 på arbejdsdagene. Se udviklingen for både møder og arbejdsdage 
siden 2002 i diagrammet herunder. Gruppen havde 10 stemmeberettigede medlemmer ved udgangen 
af året.  

Arbejdsdage i Sommerfugleengen
I juli begyndte gruppen naturplejen af Sommerfugleengen jf. projektforslag i Tippen Syder’s 
Plejeplan for Sydhavnstippen. Det langsigtede mål med plejen er at udvikle området til en blanding 
af næringsfattige, blomsterrige engarealer og skovagtig vegetation. Overordnet kan naturplejen 
desuden betragtes som en undersøgelse af hele Sydhavnstippens natur-potentiale. Kortet nedenfor 
viser engarealerne med blåt. Den røde linje markerer placeringen af et muligt fremtidigt fårehegn 
(med fårene udenfor engen).   



I denne den første plejesæson er de fleste træer og buske på engarealerne fældet, hvorefter 
hovedparten af arealerne er slået med le, revet, derefter slået med el-plæneklipper (med opsamler) og 
revet igen. Nogle af arealerne er slået med plæneklipper (og revet) hele to gange med ugers 
mellemrum, mens et delareal stadig står urørt (halvdelen af areal 5 på kortet). Alt slået og fældet 
organisk materiale er fjernet fra engarealerne og samlet i hø- og grenbunker i skovbevoksningerne. 
Jordbunden på engarealerne tappes herved for næring og tilføres lys, til gavn for blomster-
diversiteten (på bekostning af græsserne). Numrene på kortet angiver forsøgsvis såning (på de 
stiplede arealer) af høstede, tørrede frø udefra:

1. Ingen frø er sået.
2. Frø høstet på en næringsfattig eng på Falster er sået.
3. Ingen frø er sået (der er plantet en Merian fra Tippen).
4. Diverse høstede frø fra vilde planter er sået.
5. Frø høstet på Tippen er sået.
6. Ingen frø er sået.
7. Ingen frø er sået.
 

Såningen er et forsøg på at kompensere for at spontan indvandring af vilde engplanter er næsten 
fraværende i København. De invasive arter i Sommerfugleengen er tillige bekæmpet effektivt: 
Bjørneklo er gravet op, de fleste canadisk gyldenris er trukket op med rod og en enkelt rynket rose er 
skåret ned. Henkastet affald er indsamlet og bortskaffet og der er etableret to genbrugs-cementbænke 
(i areal 1) og en træbænk (i areal 4). 



De invasive dræbersnegle kan vise sig at blive et problem i takt med at blomstrende urter 
(forhåbentlig) breder sig på bekostning af græsserne. Derfor ”saksede” gruppen 4-500 dræbersnegle i 
Sommerfugleengen i efteråret 2015 (gøres bedst efter regnvejr eller i tusmørke).  

Her er en oplistning af årets naturobservationer i Sommerfugleengen: Stor kålsommerfugl, 
Engrandøje, Græsrandøje, Det hvide C, Lille kålsommerfugl, Dagpåfugleøje, Admiral, Stor 
bredpande, Rejnfanfjermøl, Villa (familien Humlefluer), Grøn mosaikguldsmed, Kratløber (bille), 
Skov-hullæbe (orkide), Spidsmus (2 døde), Stikkelsbærbusk, Podninger på æbletræ (tre visne), 
Halemejse, Stillits (flok), Grønirisk, Sjagger, Blåmejse, Musvit, Solsort, Rødhals. 

Fire billeder fra Sommerfugleengen: 1) Før-billede med bjørneklo, canadisk gyldenris og 
dominerende græsser, 2) Pause i arbejdet (Britta, Henrik og Marie), 3) Overvejelser (Claus og 
Henrik), og 4) Delvis slået areal domineret af græsser (område 5). Fotos: Claus Andersen (1, 2 og 4)  
og Britta Lunnemann (3).

Støj fra skydebanerne
Miljøklagenævnet afviste i juni 2015 gruppens tredelte klage over Teknik- og Miljøforvaltningens 
reviderede miljøgodkendelser for skydebanerne på Amager. Klagenævnet afgjorde at: 1) Opdelingen 
af Københavns Skyttecenter i to selvstændige enheder var velbegrundet og derfor lovlig selvom 
opdelingen samlet set svækker støjbeskyttelsen af naboerne, 2) Fraværet af et 
”støjkonsekvensområde” med støjkurver hele vejen rundt om skydebanerne er i orden fordi 
kommunen har til hensigt at medtage et sådant i kommuneplanen, og 3) Det er i orden at etableringen 
af støjskærmene jordvolde er gjort betinget af udgiftsneutralitet, fordi der foreligger en ny situation 
hvis jordvoldene ikke etableres som foreskrevet. 



Grøn Agenda Sydhavn lagde skydebanernes samlede åbningstider på sydhavnstippen.dk i november 
2015 og konstaterede hurtigt at der konsekvent skydes på de dage hvor der er annonceret ”lukket” på 
begge de respektive skydebane-hjemmesider.
    

Formidling
I løbet af året er gruppens hjemmeside sydhavnstippen.dk jævnligt blevet opdateret med nyheder 
(lagt på af Claus fra Grøn Agenda Sydhavn og Katja fra Kgs. Enghave Lokaludvalg). Antallet af 
besøgte sider (”pages”) på hjemmesiden var i snit 756 pr. dag i 2015 og i snit var der 299 daglige 
besøg (”visits”) på hjemmesiden – hvilket er en ubetydelig stigning fra året før.
Britta fra gruppen havde i løbet af året seks artikler i Frederiksholms Beboerblad om Sydhavnstippen 
– de kan læses på www.sydhavnstippen.dk (indlæg d. 13. januar 2016). 
Claus’ engelsksprogede klimahjemmeside climatepositions.com (som Grøn Agenda Sydhavn er 
baggrundsgruppe for) havde 109% mere trafik i 2015 end i 2014 (altså mere end en fordobling) – 
ved årsskiftet var der åbnet omkring 63.000 indlæg siden hjemmesidens start i august 2013.

Diverse
Danmarks Naturfredningsforenings klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afvisningen af at 
udvide fredningen til at gælde hele Sydhavnstippen, blev afgjort i september 2015. Klagen blev 
desværre afvist bortset fra at den eksisterende fredning skal udvides mod nord så den nordlige del af 
fårefolden og den tværgående grussti bliver inkluderet – to projekter som er en del af Grøn Agenda 
Sydhavns historie. 
By & Havn svigtede igen i 2015 naturplejeaftalerne indgået i partnerskabet Tippen Syder: Canadisk 
gyldenris blev ikke fældet og bjørneklo blev ikke rodstukket som aftalt.  
Efter endnu en ulovlig og voldsomt støjende techno-fest over flere dage og nætter, ryddede By & 
Havn murbrokke-landsbyen, som husede festen. 
Traditionen tro blev der afholdt endnu et uforglemmeligt sommer-grillarrangement i en 
nyttehaveforening for Grøn Agenda Sydhavns medlemmer o.a.

Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i Agendaråd Sydhavn (som ikke holdt møder i 2015) 
og en repræsentant i partnerskabet Tippen Syder.  

Økonomi
Ved årsskiftet 2015-2016 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 2.107 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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