
Årsberetning 2007
Grøn Sydhavn Naturgruppen

Gruppen skiftede ved årets udgang navn fra ’Agenda 21 Naturgruppen’ til ’Grøn Sydhavn 
Naturgruppen’. 
Gruppen afholdt 22 arbejdsdage i løbet af sæsonen, med i gennemsnit 4,2 deltagere. I alt deltog 
20 personer i det praktiske arbejde. Desuden blev der afholdt 4 møder med i gennemsnit 6 
deltagere. Gruppen bestod af 11 stemmeberettigede medlemmer. 

Bekæmpelse af invasive plantearter
For 6 år i træk blev den systematiske bekæmpelsesplan gennemført på Sydhavnstippen, trods 
resurseproblemer undervejs. Som det fremgår af nedenstående diagram var der en uventet 
stigning i timeforbruget i 2007 (pga. flere blomstrende bjørneklo), hvilket sandsynligvis hang 
sammen med plantens biolog eller klimatiske forhold. I foråret brugte gruppen et par dage på 
’strategisk’ opgravning af enkeltstående bjørneklo.
Gruppen informerede Center for Park og Naturs driftsplanlægger om bjørnekloforekomsterne på 
og ved Sydhavnstippen (ligesom for øvrigt i 2004 hvor oplysningerne ikke fandt vej til 
forvaltningens mangelfulde bjørneklokort på nettet).
Ved årets slutning besluttede gruppen, at tilstræbe et samarbejde med en lønnet bekæmpelse af 
invasive plantearter på Sydhavnstippen, således at bjørnekloplanen gennemføres som hidtil. 
Gruppen enedes om rammerne for et sådant muligt samarbejde.
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Bjørneklobekæmpelse på
Sydhavnstippen

Naturgruppens timeforbrug til 
gennemførelse af systematisk plan til 

forhindring af frøsmidning.

I 2007 fældede gruppen andet år Japansk pileurt tre gange på et del-areal på den sydlige del af 
Sydhavnstippen. Kanadisk gyldenris blev beskåret en gang i første halvdel af august, men 
desværre kun på ca. en tredjedel af Sydhavnstippens areal. Gruppens resurser matcher ikke 
problemets omfang. Der blev gjort forsøg med beskæring af Hybenrose. Alle disse tre 
plantearter står på Skov- og Naturstyrelsens liste over invasive arter. 

Affaldsindsamling
Igennem sæsonen blev der indsamlet en del affald på Sydhavnstippen, om end mindre end 
tidligere år. 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).



Andre projekter
Naturgruppen opstillede et ’møblement’ med seks genbrugs-cementsiddeblokke og et 
cementbord ved Kalvebodløbet. Efter donation fra ’Gårdlauget Af 1983’ fra Vesterbro af to 
defekte sæt bænke/borde og to enkeltbænke, blev disse renoveret og opstillet ved cykelstierne på 
Sydhavnstippen. Møblerne blev senere suppleret med affaldsspande og en bålplads.
For at styrke flagermusebestanden blev der opsat 7 flagermusekasser på to lokaliteter på 
Sydhavnstippen. En tidligere opsat ubenyttet tårnfalkekasse blev flyttet og begge områdets 
kasser husede nye kuld af tårnfalkeunger i 2007.  
Som et kontrolleret forsøg plantede gruppen i randen ved industriområdet enkeltplanter af 
hassel, valnød og ægte kastanie. Hvis en udviklings- og plejeplan senere tilsiger det, fjerner 
Naturgruppen planterne igen.   
Gruppen foretog en længe tiltrængt reparation af mødestedets træhus i Den økologiske have ved 
Karens Minde.

Arbejdsgrupper og formidling
Med midler fra kommunens Agenda 21 Pulje trykte Naturgruppen 8.000 postkort med 8 natur-
motiver fra Sydhavnstippen. Gruppen delte hundredvis af postkort ud ved både bydelsfesten på 
Mozarts Plads og ved Frivillighedsfestivalen på Enghave Plads, hvor gruppen delte bod med 
Grøn Agenda Sydhavn (Karens Minde Gruppen). Postkortene er desuden omdelt eller sendt 
målrettes til en lang række personer. Hovedparten af oplaget gemmes til senere brug.   

Gruppen deltog endvidere i arbejdet med udviklingen af hjemmesiden 
www.sydhavnen.net/agenda21 og i en ny, kommende udgave af www.sydhavnstippen.dk. 
Gruppens egen hjemmeside blev året igennem opdateret med annoncering af arbejdsdage, 
aktuelle billeder mv. 

Naturgruppen deltog i følgende projektgrupper under Grøn Sydhavn: 1) Fårehold på 
Sydhavnstippen, 2) Tippen-plakat, 3) Fællesvision vedr. Sydhavnstippen (fælles BR-
henvendelse). Vedrørende disse projekter henvises til Grøn Sydhavns Årsberetning 2007.

Naturgruppen bidrog med tekst og billeder til Grøn Agenda Christianshavns folder 
’SydhavnsCykelRuten’, hvor Sydhavnstippen og Naturgruppen er omtalt.  

Repræsentation
Naturgruppen havde 2 medlemmer repræsenteret i Agendaråd Sydhavn, 1 i Sydhavnsrådet 
(Sydhavnsrådet blev nedlagt i november) og 1 i Grøn Sydhavns Følgegruppe (Grøn Sydhavn 
blev nedlagt ved årsskiftet). 

Agenda 21 Puljen og egne midler
Gruppen ansøgte og fik 21.000 kr. fra kommunens Agenda 21-pulje 2007. Pengene blev brugt 
til postkort, 4 drænspader, 1 ørnenæb, 4 gribetænger, samt fortæring, kontorhold o.a. 

Ved årsskiftet havde gruppen (som egne midler) en kontantbeholdning på 1.393,25 kr. og 100 
kr. i Arbejdernes Landsbank, i alt 1.493,25 kr.

Grøn Sydhavn Naturgruppen
Januar 2008

www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen

Kontaktpersoner: 
Anni Lilja, HF Frederikshøj A188, 2450 København SV. 

Tlf. 36 44 93 11. E-mail: maansdotter@rediffmail.com
Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.

Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk
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