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Sommerfugleengen 

2021 blev året hvor biodiversitets-projektet i Sommerfugleengen foldede sig ud som en sommerfugl 

fra sin puppe. Dette var særligt befriende efter to års venten på en beslutning i Partnerskabet Tippen 

Syder, efterfulgt af covid-19 nedlukning og diverse forholdsregler i 2020.  

 

Syv år efter starten på projektet var 2021 således det første år både med en tydelig fremgang for 

biodiversiteten og en reel mulighed for tilgang af nye medlemmer med interesse for natur og 

naturpleje. Facit ved årets udgang var hele seks nye medlemmer. I alt havde vi 14 fælles 

arbejdsdage med i gennemsnitligt 4-5 deltagere. 11 forskellige personer deltog i naturplejen.  

 

Plejeplanen blev gennemført dvs. med høslæt i april og august i de tre enge. Stierne blev holdt åbne 

og farbare, og de invasive bjørneklo, gyldenris og hybenrose blev bekæmpet så de nærmer sig 

udryddelse. Derudover blev de ekspanderende og giftige engbrandbæger trukket op med rødder 

under eller efter blomstringen, og mange små taks blev ligeledes fjernet fordi de er giftige for 

græssende dyr (vi forbereder os på evt. eftergræsning). Kolonien med skvalderkål er tæt på 

udryddelse efter afdækning. Henkastet affald blev fjernet jævnligt. 

 

Vi havde et godt samarbejde med By & Havn om de døde træer, hvor vi sammen fandt en fin 

balance mellem faldrisiko og biodiversitet. Stor flagspætte takkede os ved for første gang at yngle i 

et af de døde træer (se opslag på sydhavnstippen.dk d. 21. september).  

 

Fem selvbyggede fuglekasser med tre forskellige hulstørrelser til småfugle blev opsat i efteråret (en 

fugleliste findes på sydhavnstippen.dk/groenagenda/8576-2/). To flagermus (formodentlig 

brunflagermus) blev set flyvende i en periode i oktober, ligesom skrubtudsen blev observeret for 

første gang.      

 

For at synliggøre den hurtigt stigende artsrigdom fotograferede og artsbestemte vi 244 arter af 

insekter, edderkopper o.a. (se ti opslag på stribe d. 1.-10. oktober på sydhavnstippen.dk).  

 

TV2 Lorry lavede et indslag fra Sommerfugleengen (se sydhavnstippen.dk d. 24. september). 

 

Efter aftale med By & Havn opsatte vi ”Hunde skal føres i snor” skilte ved de tre klaplåger; samt et 

”Bål forbudt” skilt ved hoved-klaplågen. Problemer med løse hunde og bål synes stort set at være 

fortid. Kraftige dæk-stykker blev monteret på klaplågerne for at dæmpe støjen.  

 

Andre aktiviteter 

Efter en længere pause efterfulgt af sidste års genopbygning af sydhavnstippen.dk kom 

hjemmesiden igen op at køre med mange nye opslag.  

Vi indsendte kommentarer (høringssvar) til kommunens planer om skybrudssikring og udløb ved 

Enghave Kanal (”Lorterenden”). 

Fire fra gruppen deltog i et par møder i regi af Danmarks Naturfredning Kbh. henimod en 

”Forpligtende strategi for biodiversitet i Københavns Kommune”. Vi indsendte vores eget forslag 

(”Noahs Ark Strategien”) til både DN og kommunen som havde inviteret til en parallel proces. 



På opfordring sendte vi input til miljøorganisationen Noahs test-version af en ny hjemmeside 

beelikeants.dk, som synliggør miljøorganisationer, bevægelser etc. og skaber overblik over 

aktiviteter.  

 

Repræsentation 
Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant med suppleant i partnerskabet Tippen Syder. Fokus 

har især været på udarbejdelsen af en ny plejeplan for Sydhavnstippen.      

 

Økonomi 
Ved årsskiftet 2021-2022 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 6.938 kr. i Merkur 

og vi har således halveret beholdningen på et år. De største udgifter har været til indkøb af 

yderligere to nye leer, samt renovering af hjemmesiden.    
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Herunder ses billeder fra Sommerfugleengen 2021 
(nogenlunde kronologisk startende med februar) 



 
 





































 


