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Nsdrib: Hjelp os med at bevare Sydhavnstippens biologiske mangfoldighed og
sikre en bynar natur al hoi rekreativ vardi

P6 trods af en engageret, konstant og systematisk lokal indsatst mod Kempebjomeklo og andre invasive
plantearterz pd Sydhavnstippen - ogsi kaldet Tippen - er der nu akut brug for en mere omfattende
bekempelse, hvis omr6dets biologiske mangfoldighed og rekreative kvaliteterskaloverleve msdet med
disse aggressive vakster.

Agenda 21 kontoret Gran Sydhavn rettede i2W7 henvendelse tildet davarende Ksbenhavns Havn I/S
(nu Arealudviklingsselskabet l/S), der ejer det p6galdende omride, med henblik pf, tilladelse til at udsatte
gotlandske pelsfir, der har vist sig effektive i kampen mod Kampebjomeklo. Ansogningen blev afvist med
den begrundelse, at man afuenter en dialog med Kobenhavns Kommune om "det samlede omrides
fremtidige status" - dvs. b6de den fredede og ikke-fredede del af Sydhavnstippen. Med samme
begrundelse har Center for Park og Natur i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening faet'nej'til
vigtige naturplejeprojekter pA Sydhavnstippen"

Denne tilbageholdenhed fra selskabets side kan givet vis skyldes de potentielle arealudviklingsmuligheder,
der knytter sig til den ikke-fredede del af Sydhavnstippen, men da denne potentielle byggegrund ikke kan
bebygges for tidligst 2018 og da den resterende del af Sydhavnstippen er fredet, har vi svart ved at forstA
modstanden mod en aktiv naturpleje idette enestdende naturomrdde midt i Ksbenhavn.

Uden lodsejerc tilladelse er det i urimelig grad vanskeliggjort at gennemfore den bekampelse af invasive
arfersom Danmark har forpligtiget sig tif i Biodiversitetskonventionens artikel 8h - og som bide Skov &
Naturstyrelsen og Kobenhavns Kommune synes optaget af at gennemfore i diverse mdlsatninger og
indsatsplaner.

Nu da Ksbenhavns Kommune ejer 55 % af det netop stiftede Arealudviklingsselskab l/S, har vi en
forhdbning om, at sagen stiller sig i et nyt lys. Dette baserer vi pi at kommunen sdvel i den galdende
Agenda 21 plan, som i udkastet til den nye Agenda 21 plan, understreger vigtigheden af oget biologisk
mangfoldighed. Dertilkommer at man ioplagget til Den BIA Plan opererer med overskriften Gran Havntor
den sydfige del af havnearealeme, og at kommunen idet visionare miljopolitiske udspil Miljametropolen,
satter rekreativ bynar natur og blologisk mangfoldighed i centrum. Som det sd fint st&r i forslaget til den
nye Agenda 21 plan:

Deffu arbejder Ksbenhavns Kammune pd at skabe flere naturoplevelser,

I Naturgruppen modtog i 2004 Ksbenhavns Miljopris for deres naturplejeindsats (www.sydhavnen.net/agenda2l/naturgnuppen)
2 Japansk flleurt og Kanadisk gyldenris er ogsi i hastig fremvakst, samt i mindre omfang Hybenrose.
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stane biologisk rnangfoldighed og endnu bedre granne rammer ibyen, som
kan fremme borgemes tryghed og sdve/ ffsske som psykisfte stndhed.
Ksbenhavnemes muligheder for let at komme til rekredive omrdder skalforbedres
merkbart, sA de fAr lyst til at komme der oftere q blive der langere. (s.44)

Vi skal derfor anmode borgmesteren om at sende et detaljeret signal til BR's reprasentation i
Arealudviklingsselskabet, om at kommunens Agenda 21 politik skal imptementeres aktivt, ogs& pd
naturomrddet, og at Arealudviklingsselskabet fremover bar vare en aktiv og dialogsogende medspiller, i
kontakten med kommunale forvaltninger, Agenda 21 centre og lokale aktionsgrupper.
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