
Årsberetning 2006
Naturgruppen

Naturgruppen afholdt 23 arbejdsdage i 2006, med i gennemsnit 4,3 
deltagere. Desuden blev der afholdt 3 møder med i gennemsnit 5 deltagere. I 
alt deltog 18 personer i det praktiske arbejde. Gruppen bestod af 7 
stemmeberettigede medlemmer. 
Naturgruppen havde 2 medlemmer i Agendaråd Sydhavn, 1 i Sydhavnsrådet 
og 1 i Grøn Sydhavns følgegruppe. 
Ved årsskiftet havde gruppen 1.319,32 kr. i Arbejdernes Landsbank og en 
kontantbeholdning på 258,25 kr., i alt 1.577,57 kr.

Bjørneklobekæmpelse
For femte år i træk blev den systematiske bekæmpelsesplan gennemført på 
Sydhavnstippen. Som det fremgår af nedenstående diagram er 
bjørnekloproblemet støt aftagende på grund gruppens vedholdende indsats. 
Det rekordvarme efterår forlængede desværre vækstsæsonen (og 
bekæmpelsen), hvilket resulterede i blomstrende bjørneklo midt i december!
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Bjørneklobekæmpelse på
Sydhavnstippen

Naturgruppens timeforbrug til 
gennemførelse af systematisk plan til 

forhindring af frøsmidning.



Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris
I 2006 indledte gruppen en forsøgsvis bekæmpelse af Japansk pileurt (blev 
beskåret tre gange på et del-areal), og Kanadisk gyldenris (blev beskåret en 
gang på et del-areal). Begge disse arter står på Skov- og Naturstyrelsens 
liste over landskabsukrudt/invasive arter og er et voksende problem på 
Sydhavnstippen. Flere forsøg med design af et redskab til optrækning af 
gyldenris var ikke nogen ubetinget succes! For begge arters vedkommende 
har gruppen en bekæmpelsesplan klar til næste sæson. 

Affaldsindsamling og anden naturpleje
Igennem sæsonen blev der indsamlet rekordstore affaldsmængder på 
Sydhavnstippen. Gruppen havde bl.a. tilmeldt sig DNs lands-
affaldskampagne (i samarbejde med Grøn Sydhavn og Grøn Valby) hvilket 
medførte ’hænder’ fra Valby og Vesterbro.
For andet år fældede gruppen træer og buske, og beskar siv med le, ved de 
fire vandhuller på den fredede del af Sydhavnstippen (se DN initiativ 
længere nede). Grene blev desuden beskåret langs cykelstierne mv. 
Gruppen bistod ved opsætning af to tårnfalkekasser i april - fire 
tårnfalkeunger kom på vingerne allerede få uger senere. 
På nedenstående diagram ses gruppens samlede timeforbrug (mandetimer) 
på anden naturpleje end bjørneklobekæmpelse. 
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Anden naturpleje end bjørneklo
Timeforbrug til fjernelse af affald, bekæmpelse af Japansk 

pileurt og Kanadisk gyldenris, udtynding ved vandhuller mv. 
(inkl. naturpleje på Karens Minde 2002-2005).



Hjemmeside og visioner for Sydhavnstippen
Gruppens hjemmeside blev året igennem vedligeholdt med annoncering af 
arbejdsdage, aktuelle billeder mv. 
Gruppen bidrog med input til Karens Minde gruppens arbejde med visioner 
for Sydhavnstippen/’Tippen’; et arbejde som førte til en fælles PowerPoint-
præsentation. I forlængelse heraf oprettede Naturgruppen en hjemmeside 
(undermappe) under overskriften ”Sydhavnstippen”. På siden er lagt et stort 
antal rapporter, planer, historiske kort og billeder, artslister mv. Alle med 
interesse i Sydhavnstippen kan fremover få info på: 
www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen/sydhavnstippen 

Bjørneklofrø

DN-affaldsindsamling

Tårnfalkekasser

Årets første arbejdsdag

Tårnfalkeunger

Forårets affaldsbunke 

DN-affaldsindsamling

Mødestedet

Affaldsindsamling

Dialog-ture, arbejdsgrupper, ansøgninger mv.
Derudover deltog medlemmer i forskellige ’dialog-ture’ på Sydhavnstippen. 
Emnerne for disse ture var: DN planlagte renovering i 2007 af flere 
vandhuller (sammen med en repræsentant fra DN), arbejdet med visioner 
for Sydhavnstippen (sammen med Karens Minde gruppen o.a.), 
koordinering af naturplejen med Københavns Havn A/S (sammen med en 
repræsentant fra havnen), og påvisning af henkastede gravsten med navne 
(sammen med to repræsentanter fra Vestre Kirkegård). 
Flere gruppemedlemmer deltog i en arbejdsgruppe under Grøn Sydhavn, 
med henblik på fårehold på Sydhavnstippen. 
Gruppen ansøgte om 21.000 kr. fra kommunens Agenda 21-pulje 2007. 

http://www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen/sydhavnstippen


Kanadisk gyldenris Beskæring ved vandhul

PauseBiograf & restaurant 

Træfældning ved vandhul Affaldsindsamling

Bjørneklofrø

Japansk pileurt

Juleafslutning
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Kontaktperson: Anni Lilja, HF Frederikshøj A188, 2450 København SV. 
Tlf. 36 44 93 11. E-mail: maansdotter@rediffmail.com
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