Grøn Agenda Sydhavn
2019

Naturplan for Sydhavnstippen
Tre trin henimod rig og selvforvaltende overdrevsnatur

Vision:
- mere biodiversitet
- flere oplevelser
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mere biodiversitet

Naturen i 2019

Færiste ved to indgange til nordfolden

Sydhavnstippen er et offentligt
naturområde på 37 ha, hvoraf 22 ha er
fredet (syddelen) og 15 ha er rekreativt.

Hegn

Der er ekstensiv sommerafgræsning med får
(17 dyr i foråret 2019) og alpakaer (3 dyr) i
nordfolden som blev etableret i 2018.
Om vinteren går dyrene i sydfolden som blev
etableret i 2009, eller på Karens Minde,
begge steder med vinterfodring.

Midlertidig hundeløbegård

Indhegnet høslæt uden afgræsning
Både i nordfolden, sydfolden og udenfor
foldene er der invasive bjørneklo, gyldenris,
pileurt og rynket rose. Nordfolden er meget
inficeret med invasive arter, mens de er
udryddet på store dele af sydfolden efter
mange års intensiv afgræsning med får.
Hele Tippen er desuden domineret af
græsser (bjergrørhvene o.a.) og tjørn.
Trådte stier er delvis holdt åbne ved
beskæring. Kommunen slår årligt langs
grusstierne.
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- mere biodiversitet
- flere oplevelser

Overdrev er:
o
o
o
o

en truet naturtype
en af de mest artsrige naturtyper
en oplagt naturtype på Sydhavnstippen
attraktive udflugtsmål
Understøttelse af overdrev som naturtype på Tippen bidrager til at
afhjælpe naturkrisen i Danmark og sikre fredningen af
Sydhavnstippen i fremtiden.
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Naturplan Trin 1

Tilstræbt naturtype: overdrev med bevoksninger
Dominerende ikke-hjemmehørende træer og buske
kan fjernes efter vurdering og skovhullæbe beskyttes
med hegn.

I nordfolden øges græsningstrykket til mindst
50 får og 5 alpakaer i vækstsæsonen, så
dyrene forventes næsten at udrydde de
invasive planter på fem-seks år. Om vinteren
fordeles dyrene mellem nordfolden,
sydfolden og Karens Minde.

Kommunen slår årligt langs grusstierne. Høet rives
sammen og bruges som dyrefoder eller smides i
bevoksningerne.

Gyldenris, pileurt og rynket rose slås en gang
ved overgangen til det forøgede
græsningstryk.

Drikkevand uden kolibakterier til dyrene fra 2021
Høslæt og biodiversitets-hotspot med særskilt
plejeplan

Ved utilstrækkeligt græsningstryk bekæmpes
de invasive planter manuelt: bjørneklo
rodstikkes og skærmkappes, pileurt og rynket
rose slås mindst fire gange årligt (rynket rose
kan evt. trækkes op) og gyldenris slås som
minimum årligt omkring Sct. Hans.

Selvgroede skov- og kratbevoksninger
Udvalgte tjørn kan fældes efter vurdering for at give
plads til andet end tjørn. Materiale fra det åbne land
smides i bevoksningerne.

Invasive planter udryddes manuelt i
sydfolden og udenfor foldene. Hovedparten
af materialet fra de slåede invasive arter i
begge folde smides i skov- og
kratbevoksningerne. Stængler af pileurt
holdes under observation.

Overdrev med spredte bevoksninger
I sydfolden udføres høslæt med le eller buskrydder for
at trænge de dominerende græsser tilbage og fremme
blomstrende urter. Hovedparten af det ryddede
materiale smides i bevoksningerne. Høet kan
alternativt bruges som dyrefoder. Afbrænding kan
supplere eller erstatte høslæt.

Trådte stier og vandhuller holdes åbne ved
beskæring; grenene smides i bevoksningerne
eller samles i grove bunker langs stierne.
syd
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Naturplan Trin 2

2)

Høslæt med særskilt plejeplan

Plejen fra Trin 1 fortsættes og suppleres
med tre nye elementer.

3)

Sommergræsning med ponyer i en eller to
mobile folde på max. 50 x 50 meter og max 4
ponyer pr. fold. Forvaltes efter naturplejebehov.

1)

I sydfolden indføres ekstensiv
samgræsning i sommersæsonen med
får, alpakaer, geder og publikumsvenligt kvæg (ca. 4 dyr). Der gøres
forsøg med helårsgræsning med
udvalgte dyr.
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- mere biodiversitet
- flere oplevelser

Naturplan Trin 3

Færiste ved de tre hovedindgange

De to tværgående midterhegn fjernes så
der er én stor fold med samme naturpleje.
Hovedparten af naturplejen udføres med
samgræsning af kvæg (ca. 7 dyr), får (ca. 20
dyr), alpakaer (ca. 5 dyr) og geder (ca. 3
dyr).

Ny hundeløbegård erstatter erhvervsgrunden

Der veksles mellem helårsgræsning og
sommergræsning.
Et eller to læskure til dyrene

Dyrenes naturlige adfærd søges stimuleret
under hensyn til god dyrevelfærd og
offentlighedens adgang.
De to særskilte høslæt-plejeplaner og
brugen af mobile ponyfolde evalueres.

De selvgroede skov- og kratbevoksninger tilføres
materiale fra det åbne land
Overdrevet kan ryddes efter vurdering
Høslæt kan supplere afgræsningen. Hovedparten
af det ryddede materiale smides i bevoksningerne.
Høet kan alternativt bruges som dyrefoder.
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Forhindringer for overdrevs-natur
på Sydhavnstippen:
o
o
o

næringsbelastning
tilgroning
ringe artsindvandring

Naturplan for Sydhavnstippen
sikrer bedst mulige forhold
for overdrevs-natur
– f o r m e r e b i o d i v e r s i t e t & f l e r e o p l e v e l s e r.
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Kommentarer til naturplanen kan sendes til
gronagendasydhavn@gmail.com

