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I sæsonen blev der afholdt 16 arbejdsdage på Sydhavnstippen, med i snit 4,4 deltagere. I alt 
deltog 12 på arbejdsdagene. Desuden blev der udført diverse arbejdsopgaver udenfor de fælles 
arbejdsdage. Året var som sidste år præget naturplejeopgaver og arrangementer aftalt i 
partnerskabet Tippen Syder. Derudover blev der afholdt et gruppemøde med 8 deltagere. Endelig 
blev der udført en del arbejde, formidling etc. udenfor de fælles arbejdsdage. Gruppen havde 15 
stemmeberettigede medlemmer i 2010 (flest fra Sydhavnen, men også Vesterbro, Nørrebro, 
Vanløse, Hvidovre og Islands Brygge var repræsenteret). 

Indsamling af affald (og en strandbamse).

Naturpleje
Målet med plejen er at sikre passende åbenhed, variation og biologiske mangfoldighed i den 
fremadskridende tilgroning (der er jo ingen vildtlevende, græssende dyr). For andet år udførte 
gruppen høslæt tre steder (dvs. en årlig slåning med le og indsamling af det afskårne). 
Gruppen har i år opsat fire småfuglekasser. En del småtjørn blev opgravede på udvalgte arealer 
og langs trådte stier udenfor folden. Som tidligere år indsamlede gruppen store mængder efterladt 
affald på Tippen (affaldet bortskaffes af By og Havn). De fire affaldsspande på Tippen er 
desuden tømt ugentligt.

Indsamling af affald (og hvilepause).



Arrangementer, formidling og øvrige aktiviteter
Naturgruppen havde traditionen tro bod på ved Bydelsfesten på Mozarts Plads i juni, hvor 
Sydhavnstippens naturkvaliteter og pleje blev formidlet. Desuden hjalp medlemmer af gruppen til 
ved et høstpicnic-arrangement i september (arr.: Tippen Syder).  
I løbet af året er www.sydhavnstippen.dk blevet hyppigt opdateret og rapporter fra arbejdsdagene 
lagt på. Antallet af besøg (visits) på hjemmesiden var i gennemsnit 215 pr. dag i 2010 (i 2009: 
101; 2008: 48). Antallet af månedlige hits lå mellem 63.000 og 105.000.  
Gruppen afholdt traditionen tro flere middags- og filmaftner (primært miljø-dokumentarfilm og 
naturfilm) og et grill-arrangement. 

1) Morgenmøde før arbejdsdag, 2)Naturgruppens stand ved bydelsfesten, 3) gruppemøde.

Repræsentation
Naturgruppen havde 2 repræsenteret i Agendaråd Sydhavn og 1 i partnerskabet Tippen Syder. 

Økonomi
Ved årsskiftet havde Naturgruppen en kontantbeholdning på 1.723,00 kr. Derudover havde/har 
gruppen en flerårig kassekredit på 5.000 kr., bevilget af Agendaråd Sydhavn. Udgifter på i alt 
2.213,60 kr. blev refunderet af Miljøpunkt V/SV (i forbindelse med Tippen Syder-projektet),. 
By & Havn afleverede affaldsposer, naturalier etc. til Naturgruppens arbejdsdagene

Formål og organisering
Naturgruppen arbejder for at Sydhavnstippen bevares og udvikles som et sundt naturområde med 
vandhuller, enge, græsningsarealer etc., til gavn for biodiversiteten og københavnerne. 
Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje fremmøde på en 
arbejdsdag eller et gruppemøde.
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