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Sommerfugleengen 

Fremgangen i biodiversitet fortsatte med mange ny-observerede arter og en fortsat positiv udvikling 

i høslæt-engene. Vi begyndte på en planteartsliste for Sommerfugleengen, hvor arterne 

sammenholdes med artslisten for Sydhavnstippen (kandidatspeciale 2010).  

Gruppen bestod ved årets udgang af 14 medlemmer, hvoraf to nye kom til i 2022. Vi havde 12 

fælles arbejdsdage med i gennemsnitligt knap 6 deltagere, og 12 forskellige personer deltog på 

arbejdsdagene. En del arbejde blev desuden udført udenfor de fælles arbejdsdage. Yderligere fire er 

interesserede i at være med på arbejdsdagene fra næste sæson.  

 

Plejeplanen for Sommerfugleengen blev gennemført dvs. med høslæt i april-maj og i august-

september i de tre enge. Stierne blev holdt åbne og farbare, lysningerne blev holdt lysåbne og de 

invasive bjørneklo, gyldenris, hybenrose og pastinak blev overvåget og effektivt bekæmpet. 

Bekæmpelse af den invasive hvid snebær blev påbegyndt. Derudover blev engbrandbæger og 

skvalderkål bekæmpet. Henkastet affald blev fjernet jævnligt. 

Som en donation blev 8 store sten flyttet fra en privat have til Sommerfugleengen, hvoraf halvdelen 

blev placeret ved det solåbne vandhul. 

 

Stor flagspætte ynglede for andet år i træk i området med døde træer. De fem fuglekasser som blev 

sat op sidste år blev alle benyttet af forskellige småfugle (se billederne). Et egern opholdt sig i 

området i nogle uger (se billede), indtil det blev fundet død inden foråret. En lækat blev set tre 

gange (se billede). To rødlistede arter blev ny-observeret: karmindompap (se billede) og kostnellike 

(se billede).   

 

Blandt de interessante observationer vi gjorde i det omkringliggende Sydhavnstippen kan nævnes: 

en snog ganske tæt på Sommerfugleengen, og i Enghave Kanal (Lorterenden) blev isfuglen set 

(næsten fast vintergæst), en ål blev fanget af en mink, og en almindelig strandkrabbe blev fanget af 

en måge.   

 

Andre aktiviteter 

Vi afholdte to gruppemøder med henholdsvis 7 og 11 deltagere. På sidstnævnte møde i efteråret 

besluttede vi at tilbyde partnerskabet Tippen Syder at udføre naturplejen på endnu et areal, 

beliggende i sydfolden ikke langt fra Sommerfugleengen. Endelig afgørelse herom forventes truffet 

i partnerskabet i februar-marts 2023. 

 

Projektet i Sommerfugleengen er blev oprettet på hjemmesiden belikeants.dk drevet af 

miljøorganisationen Noah. Vi tilbyder i opslaget at dele vores erfaringer med andre biodiversitets-

projekter.  

 

Vi (formanden) havde to guidede ture på Sydhavnstippen for henholdsvis en forfatter til en ny 

naturguide for København (udkommer til foråret) og to ansatte fra kommunen for at vurderer 

naturtilstanden.  

Endvidere havde vi fransk besøg i Sommerfugleengen af to medlemmer af partiet Europe Écologie 

Les Verts (De Grønne), hvoraf den ene førte valgkamp som kandidat til parlamentet i Frankrig.  

 



I august havde gruppen et internt grill-arrangement i en kolonihave (med 7 deltagere) og i december 

mødtes vi til gløgg og klejner i Sommerfugleengen (med 10 deltagere inkl. 3 nye som endnu ikke 

har været med på arbejdsdage). 

 

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

Hovedfokus i partnerskabet har igen i 2022 været udarbejdelsen af en ny plejeplan for 

Sydhavnstippen.      

 

Økonomi 
Ved årsskiftet 2022-2023 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 3.479 kr. i Merkur.    
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Herunder ses billeder fra Sommerfugleengen 2022 

  



 

 

 
Stor flagspætte-unge 

 

 
August-høslæt i Store eng 



 
Morkel i Store eng (der var flere) 

 

 
Karmindompap (rødlistet)  



 
Pause i arbejdet. Fra venstre: Sascha, Maria, Pieter, Anna,  

Nico og Casper. Foto: Claus. 

 

 
Forårs-møde. Fra venstre: Nina, Sascha, Claus, Pieter,  

Nico og Autumn. Foto: Eva. 

 



 
Egern som desværre blev fundet død få uger senere 

 

 
Lækat i vinterpels 



  
Pause i arbejdet. Fra venstre: Andreas, Autumn, Claus,  

Kasper, Sascha og Nina. Foto: Eva. 

 

 
Kostnellike (rødlistet) i Store eng 

 



 
Håret høgeurt i Store eng 

 

 
Charlotte Minvielle fører video-valgkamp til det franske  

Parlament - i Sommerfugleengen! Losang assisterer. 

  



 
Et snapshot fra ovennævnte videooptagelse af vores spontane reaktion  

på video-sceance. Fra venstre: Claus, Sascha, Nina, Autumn, Eva og Nico. 

 

  
Indhold af redekasse 1 

  



 

 
Indhold af redekasse 2 

 

 
Indhold af redekasse 3 

 



 
Indhold af redekasse 4 

 

 
Indhold af redekasse 5 

 

 



 
Muse-sti i sneen på tværs af en menneske-sti 

 

 

 

 

 

 

Slut 
 
 
 
 
 

 


