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I sæsonen blev der afholdt 5 fællesmøder (med referat) med 6,2 deltagere i snit og 3 temamøder med 4,0 
deltagere i snit. I alt deltog 13 i møderne. 
Desuden afholdtes 8 arbejdsdage på Sydhavnstippen med 2,3 fremmødte i snit. I alt deltog 12 på 
arbejdsdagene1, inkl. 7 som deltog på DNs store affaldsdag i april og 3 fra DN som deltog på ’vores’ 
arbejdsdag i maj. Arbejdet har primært bestået i indsamling af affald, samt reparation af et bord med bænke 
og en fuglekasse. Desuden er områdets affaldsspande blevet tømt året igennem.  
Siden maj 2012, dvs. på årets seneste 6 arbejdsdage, har fremmødet i snit været nede på 1,8. Uden tilgang af 
nye folk (eller gamle!) kan det snart være slut med de ulønnede fælles arbejdsdage på Sydhavnstippen. 
Naturligvis vil gruppen løfte sine tilbageværende forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder i projektets 
foreløbige slut år 2013.

Møde i Grøn Agenda Sydhavn i april (fra venstre Kathleen, Deborah, Rikke, Signe, Eva og Britta; foto: 
Claus), og fra en arbejdsdag i oktober (Kathleen og Britta; foto Bram). 

På et overordnet plan er kommunaliseringen af Sydhavnstippen tilendebragt og ansvaret for naturområdet er 
placeret i Københavns Kommune. Her er nogle skridt på vejen:  

1) En højesteretsdom i 2004 og en lovændring i folketinget i 2007 betød at Københavns Kommune fik 
55% ejerskab af selskabet By & Havn, som ejer arealerne.

2) By & Havn og to kommunale forvaltninger indgår i 2008 i partnerskabet Tippen Syder. 
3) Kommunen udlagde i 2009 den ikke fredede del af Sydhavnstippen som offentligt rekreativt område 

i kommuneplanen. 
4) Kgs. Enghave Lokaludvalg under Overborgmesterens Økonomiforvaltning besluttede i 2010 at gøre 

en fredning af hele Sydhavnstippen til et af to prioriterede fyrtårnsprojekter. 
5) Kgs. Enghave Lokaludvalg tilsluttede sig i 2011 partnerskabet Tippen Syder’s ’Plejeplan for 

Sydhavnstippen’. 
6) Kommunen pålagde med virkning fra 2011 lokaludvalgene ansvaret for det kommunalt støttede 

lokale miljøarbejde2 og ansatte en miljømedarbejder i Kgs Enghave Lokaludvalg. 
7) Kgs. Enghave Lokaludvalg indgik i 2011 som ny partner i partnerskabet Tippen Syder og overtog 

samtidig tovholderfunktionen. 

1 Grøn Agenda Sydhavns formand (CA) indstillede sin ulønnede naturpleje o.a. projekter relateret til Sydhavnstippen før 
naturplejesæsonen 2012.

2 Det kommunale tilskud til de velfungerende miljøpunkter (Agenda 21 Centre) blev stoppet og miljøansvaret samt en del af 
midlerne blev overdraget til de kritiserede lokaludvalg – i en politisk studehandel i forbindelse med budget 2011.  



I december 2012 indsendte Danmarks Naturfredningsforening sit længe ventede fredningsforslag for 
Sydhavnstippen (se sydhavnstippen.dk). I forslaget udpeges kommunen som plejemyndighed med ansvar for 
udarbejdelsen af en officiel plejeplan. Den eksisterende plejeplan 2012-2022 i partnerskabet Tippen Syder 
kan lægges til grund for driften de første 5 år. Ved udarbejdelse og revisioner af plejeplaner gives bl.a. Grøn 
Agenda Sydhavn udtaleret.  

Øvrige aktiviteter
Der er intet nyt at berette om kommunens igangværende revidering af miljøgodkendelsen for Københavns 
Skyttecenter på Amager. Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Miljø har efter eget udsagn arbejdet med 
miljøgodkendelsen siden 2009!? Grøn Agenda Sydhavn har ikke kunne få forvaltningens svar på om vi 
formelt er klageberettigede når (hvis?) miljøgodkendelsen engang foreligger. Som endnu en udløber af Grøn 
Agenda Sydhavns omfattende research og klagesag er Kultur og Fritidsforvaltningens tilskud til 
skyttecenteret stoppet ved udgangen af 2012, efter en halvering i 2011.   
Et medlem af Grøn Agenda Sydhavn (BA) designede og byggede en prototype til en original affaldsspand 
kaldet ’Tudsen’ til Sydhavnstippen - projektets fremtid er endnu uafklaret. Et andet medlem (CA) arbejdede 
videre med sit klimaprojekt, som beregner alverdens landes skyldige klimabidrag - også dette projekts 
skæbne er uvis. Et tredje medlem (VV) var i en kort periode projektansat på honorarløn i lokaludvalget for 
at skrive Tippen-ansøgninger, men ansættelsen ophørte brat uden gensidig forståelse. Et fjerde medlem (BL) 
har engageret sig spildevandsudledningen i Enghave Kanal (Lorterenden) hvor isfuglen i lange perioder 
holder til og fanger fisk.
I løbet af året er www.sydhavnstippen.dk jævnligt blevet opdateret med nyheder (dog på et lidt lavere niveau 
end tidligere). Antallet af besøgte sider (”pages”) på hjemmesiden var i snit 455 pr. dag i 2012. og i snit 164 
besøg (”visits”) pr. dag. Et spontant opstået teknisk problem på hjemmesiden i oktober afbrød kontakten til 
alle ældre billeder, dokumenter etc. i oktober og problemet er ved årsskiftet endnu uløst3.
Der blev traditionen tro afholdt enkelte middags- og filmaftner (primært film med natur- eller miljøindhold), 
ligesom der afholdtes et grill-arrangement.
    

Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn havde 2 repræsentanter i Agendaråd Sydhavn, 1 repræsentant i partnerskabet Tippen 
Syder og 1 suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg.  

Økonomi
Ved årsskiftet 2012-2013 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 2.086 kr. Det er besluttet at 
gruppens flerårige kassekredit på 5.000 kr. tilbagebetales til Agendaråd Sydhavn – Arbejdernes Landsbanks 
Kafkaske bureaukrati gør imidlertid transaktionen næsten umulig at gennemføre!!
 

Formål, vedtægter og organisering
Grøn Agenda Sydhavn arbejder for en bæredygtig udvikling, med fokusområderne natur, økologi, 
forurening, klimaændringer og demokrati. Aktuelle mål, indsatsområder og temagrupper fremgår af 
gruppens mødereferater. Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje 
fremmøde på en arbejdsdag eller et åbent møde, og stemmeretten opretholdes ved mindst et årligt 
fremmøde.
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www.sydhavnstippen.dk/groenagenda
E-mail: info@tippensnaturgruppe.dk

Kontaktpersoner:
Fmd. Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.

Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk
Helle Dahn, P. Knudsens Gade 90, 2. th., 2450 Kbh. SV.

Tlf. 25 69 93 90. E-mail: helle@dahn.dk

3 Webmaster har været indisponibel i denne periode.


