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I skyggen af covid-19 blev interne ad hoc aktiviteter med få deltagere prioriteret fremfor 

annoncerede fællesaktiviteter med større smitterisiko.        

 

Sommerfugleengen 
 

I starten af året blev det besluttet i partnerskabet Tippen Syder, at plejen af området fortsat 

varetages af Grøn Agenda Sydhavn, som også startede projektet i 2015. Eneste reelle ændring i 

forhold til vores hidtidige pleje er, at det præciseres at høslæt de kommende år skal foregå omkring 

april og august.    

 

Vi satte et info- og velkomstskilt på hovedklaplågen og støjdæmpende gummidupper på alle tre 

klaplåger. Sten-siddemøblerne på pausepladsen blev udvidet med en siddeplads og suppleret med et 

permanent cementbord. Vi købte tre nye leer og andet høslætgrej.  

 

Stierne blev slået og grene beskåret langs stierne sæsonen igennem, og henkastet affald blev fjernet 

efter behov.  

 

I marts blev høslætarealerne ryddet for spirede træer og buske, og i april blev årets første høslæt 

gennemført planmæssigt. Det afskårne materiale blev revet sammen og flyttet ind i bevoksningerne.  

 

Bjørneklo blev udryddet ved rodstikning, men skal stadig overvåges. Gyldenris og rynket rose blev 

fældet gentagne gange i løbet af sæsonen. Gyldenris blev desuden blevet trukket op med henblik på 

udryddelse visse steder. 

 

Engbrandbæger (som i tørret tilstand er giftig for får, kvæg o.a.) og skvalderkål blev bekæmpet, 

men begge er langt fra udryddet.  

 

I august blev årets andet høslæt gennemført planmæssigt. Det afskårne materiale fik lov til at ligge 

og tørre et par uger så blomsterfrøene kunne drysse af, inden det blev revet sammen og flyttet ind i 

bevoksningerne.  

 

Vi gennemførte tre forskellige evalueringer af projektets effekt på biodiversiteten: 1) fotografering 

og artsbestemmelse af blomstrende urter med fokus på overdrevsarter, 2) fotografering og 

artsbestemmelse af over 60 insekter, og 3) fotografering og artsbestemmelse af skovbundsdyr 

indsamlet metodisk i faldfælder. Alle tre evalueringer indikerer en markant fremgang for 

artsrigdommen. Mere info findes på sydhavnstippen.dk (menuen Grøn Agenda 

Sydhavn/Sommerfugleengen).  

 

Den fredede orkide skovhullæbe er i tydelig fremgang (nu over 200 planter) 

 

  



Formidling, kontakt mv. 
 

Hjemmesiden sydhavnstippen.dk havde et forældet tema (udseende) som teknisk ikke længere 

kunne opdateres. Efter lidt professionel starthjælp skiftede vi temaet selv så hjemmesiden igen kom 

op at køre med et nyt udseende. Der er dog stadig nogle uløste udfordringer. 

 

Vi oprettede en officiel gruppe-mailadresse (gronagendasydhavn@gmail.dk). 

 

Nedlæggelse af Agendaråd Sydhavn og Miljøpuljen 
 

Agendaråd Sydhavn (bestående af repræsentanter fra Grøn Agenda Sydhavn, Tippen Fårelaug og 

Det Grønne Knæ) og den tilknyttede miljøpulje blev nedlagt. Vi havde ønsket at de 20.000 kr. som 

vi (daværende Naturgruppen) oprindelig havde doneret til puljen skulle tilbageføres fuldt ud, men 

det princip var de to andre medlemmer uenig i. Derfor fik Grøn Agenda Sydhavn kun udbetalt 

15.159 kr. af puljens i alt 28.149 kr.       
 

Repræsentation 
 

Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i partnerskabet Tippen Syder, en repræsentant i 

Natur- og Fredningsalliancens koordinationsgruppe, og en i Agendaråd Sydhavn (indtil det blev 

nedlagt).      

 

Økonomi 
 

Ved årsskiftet 2020-2021 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 13.999 kr. i Merkur.  

 

Vedtægtsændringer 
 

Vedtægterne blev ændret så de bedre afspejler de forskellige måder man kan støtte op om gruppens 

arbejde.    
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