HØRINGSSVAR TIL FREDNINGSFORSLAG I KØBENHAVNS KOMUNE
SYDHAVNSTIPPEN
_______________________________________________________________________
Hvordan forklarer man Tippens magi?
Man spørger en gruppe jordbundne kvinder og mænd i alle aldre om hvad Tippen betyder
for dem.
Her er lidt pluk i svarene.:
Et unikt naturområde.
Fornemmelsen af vidder.
Et nyt land skabt på ruinerne af gammelt affald, ventede på at blive udforsket.
Værd at bruge tid og kræfter på.
Umuligt at være stresset herude, en lykkepille uden bivirkninger.
Fra skræl til paradis, jeg forelskede mig med det samme i det utæmmede, sjuskede og rå.
Hvilken fryd, at komme fra byen og opleve denne grønne vilde frodighed og vandet, at
opleve tårnfalke et kvarter fra Rådhuspladsen.
Befriende fornemmelse - som om man trækker vejret lettere.
Jorden er synlig og givet tilbage til til de retmæssige ejere: Planter og dyr.
At opleve stilheden, himlens ustandselige skift i farver og formationer.
Mennesker mødes føler nærvær og glæde sammen.
Man har en føelse af at haʼ oplevet et øjeblik af det livet handler om.
Tippen, den bedste gave til fremtidens Københavnere.
Selvfølgelig skal Tippen fredes, den er et uundværligt og uvurderligt åndehul for dyr og
mennesker helt tæt på storbyen.
Strandparkskolen på Thomas Koppels Allé, benytter sig af Tippens magi. De stærkt
psykisk og fysisk handikappede børn får en tur på Tippen, når de trænger til at blive
beroliget. Ifølge personalet elsker børnene turene derud.
Det er så nemt for os mennesker at ødelægge naturen, hvorimod genskabelse af et
områdes særlige magi ligger uden for vores formåen. Lad os derfor bevare denne perle.
Antallet af brugere af Tippen er stigende og lokalbefolkningen er stærkt engageret i
områdets bevarelse. Mange er de kampe, der har været udkæmpet. Nogle er vundet.
Golfbanen, modelflyvebanen og et par gamle byggeprojekter blev afværget. Anderledes
gik det med godsbanen, her blev en enestående mulighed for, at få et støre samlet
naturområde forpasset.
Sydhavnstippen er beliggende ud til vandet, hvilket giver den samme herlighedsværdi som
Skagen og Hornbæk, hvad lyset angår.
Den nye bydel, der er skabt på Teglholmen og Sluseholmen har kun meget få grønne
områder. Tippen repræsenterer for disse mange nye beboere i Sydhavnen et tiltrængt
rekreativt naturområde.
Desuden er Tippen en del af en grøn korridor, der forbinder Københavns grønne områder,
og Tippen er det eneste af disse områder, der er selvskabt vild natur.

I fredningsforslaget er der givet tilladelse til en kæmpe genbrugsstation. Den bør man
genoverveje. De gener en sådan plads vil give er uforenelige, med fredningens formål.
I fredningsforslaget er der ligeledes taget forbehold for en midlertidig skurby. Da der
allerede er opført en skurby andet sted i bydelen, er det ikke mere relevant og bør
udskrives af fredningen.
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