21. maj 2008
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att: Hans Vasehus & Karl-Gustav Jensen

Til By & Havn – vedr. bekæmpelse af bjørneklo på Sydhavnstippen
Bestyrelsen for ”GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, lokal Agenda 21” har på deres sidste ordinære
møde besluttet at anvende en, for os, ikke ubetydelig sum penge (kr. 34.000,-) på
bekæmpelse af den invasive ukrudtsplante ’bjørneklo’ på de arealer i København SV, som til
dagligt går under betegnelsen Sydhavnstippen. Sydhavnstippen er ejet af By & Havn.
Siden bestyrelsens beslutning har der været afholdt møde mellem de aktive personer omkring
bjørneklo-bekæmpelsen i Sydhavnen og By & Havn, hvor det blev afsløret, at I er indstillet på
at opsætte folde og derved muliggøre fårehold på Sydhavnstippen.
Dette ser bestyrelsen som en meget positiv umelding fra jeres side og vil gerne takke for den
imødekommenhed, som I har vist med dette tiltag. Vi glæder os over, at der nu endelig sker
noget på Sydhavnstippen, som kan være medvirkende til at holde de meget aggressive planter
nede og derved være en faktor i den samlede (og manglende) plejeplan for det unikke
naturområde.
Bestyrelsen vil dog gerne påpege, at selvom fårehold af den rigtige slags, kan være et meget
betydeligt værktøj til at bekæmpe bjørneklo, kan fårehold alene ikke løse problemet.
Bjørnekloen har, på Sydhavnstippen, nået en udbredelse, som får ikke kan ’klare’ alene, dels
fordi der skal en meget stor bestand af får til og dels, fordi fårene skal ’vænnes’ til at
fortære bjørneklo, frem for andre vækster.
Der kræves således stadig en manuel og konsekvent bekæmpelse af bjørnekloen, for at vi kan
gøre os forhåbninger om, at den forsvinder fra Sydhavnstippen. En sådan manuel bekæmpelse
koster penge og det er i denne sammenhæng, at bestyrelsen gerne så, at grundejeren, altså
By & Havn, påtog sig det ansvar, som rettelig må være en ejers.
Bestyrelsen har således bevilget pengene til bekæmpelsen under protest. Bekæmpelsen er
nødvendigt, men regningen for denne bør afholdes af ejeren.
Vi vil derfor opfordre By & Havn til, sideløbende med udsætningen af får, at tilkendegive at
selskabet fremover vil afholde udgifter til manuel bekæmpelse af bjørneklo på egne arealer.
På bestyrelsens vegne
Niels Birk, daglig leder
Kopi sendt til teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam
Valdemarsgade 4, 1665 København V, tlf. 36 922 500, e-mail: post@groenvb.dk, www.groen-vesterbro.dk,
CVR nr. 28 52 74 54, Merkur Almennyttige Andelskasse 8401 1063546

