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Årsberetning 2016 

 
I 2016 blev der afholdt 2 fællesmøder (med referat) med 4,5 deltagere i snit. I alt deltog 6 på 

møderne. Desuden afholdtes 10 arbejdsdage i Sommerfugleengen på Sydhavnstippen med 5,2 

fremmødte i snit. I alt deltog 14 på arbejdsdagene. Se udviklingen for møder og arbejdsdage siden 

2002 i diagrammet herunder. Gruppen havde 9 stemmeberettigede medlemmer ved udgangen af året.  

  

 
 

Container til låns 
Pga. ombygning af Karens Minde Kulturhus mistede gruppen ved årsskiftet sit mangeårige 

redskabsskur, gratis stillet til rådighed af Sydhavn Bibliotek – vi takker biblioteket herfor. I stedet 

lykkedes at låne en brugt container af By & Havn, som også placerede containeren (se billedet) på et 

areal venligst stillet til rådighed af HF Musikbyen. Grøn Agenda Sydhavn har efterfølgende repareret 

containeren med metalplader etc. og bragt den i vater.     

 

Arbejdsdage i Sommerfugleengen 
Det langsigtede mål med plejen er at udvikle området til en blanding af næringsfattige, blomsterrige 

engarealer og skovagtig vegetation. I denne den anden plejesæson blev engarealerne slået med le 

eller med batteri-plæneklipper to gange, og revet begge gange. Jordbunden på engarealerne tappes 

herved for næring og tilføres lys, til gavn for blomster-diversiteten (på bekostning af græsserne). Det 

største af engarealerne blev i 2016 udvidet betragteligt mod øst.  

I efteråret 2015 såede vi nogle indhøstede frøblandinger fra udvalgte lokaliteter, og de (relativt få) 

fremspirede ”tilflyttere” blev skånet under begge høslæt. Næste sæson vil indikere om forsøget reelt 

har tilført Tippen nye arter eller om vi bare er blevet klogere.  

Endvidere etablerede vi en diskret ”skovsti”, gravede grøften dybere og bredere på et udvalgt sted (i 

håb om at der på sigt kommer til at stå vand i længere perioder), byggede en træbænk på en 
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tjørnestub, opgravede aggressive trærødder på engarealerne, trak gyldenris op, opgravede bjørneklo, 

og etablerede yderligere to sten-bænke på gruppens pause plads. 

 
 

Fire billeder fra Sommerfugleengen: 1) By & Havn placerer containeren, 2) Pause på årets sidste 

arbejdsdag, 3) Høslæt, og 4) Planlægning af arbejdet. Fotos: Claus Andersen (1, 2 og 3) og Britta 

Lunnemann (4). 

 

Støj fra skydebanerne 
Som en service til københavnerne lagde Grøn Agenda Sydhavn de samlede åbningstider for 

Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub på sydhavnstippen.dk fra nov. 2015 til 

maj 2016. Vi stoppede imidlertid med opdateringen, fordi vi konstaterede at der konsekvent blev 

skudt i tidsrum og på dage hvor der var annonceret ”lukket” på begge skydebaners hjemmesider.  

I begge miljøgodkendelser står der at: “Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, 

lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse på [..] hjemmeside eller lign., og 

tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt 

skydning for alle brugere af anlægget.” Og videre: “Ændringer i sæsonplanen skal meddeles 

tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for 

ændringen.”  

Københavns Kommune har meddelt, at forvaltningen tolker dette således, at skydning indenfor 

miljøgodkendelsernes overordnede rammer er tilladt, uanset om det fremgår af de annoncerede 



åbningstider. Dvs. at der i 2016 ifølge kommunen måtte skydes hele året, mandag til lørdag, fra kl. 

8.00 til kl. 20.00, samt søn- og helligdag fra klokken 8-16. Det afgørende er ifølge kommunen at der 

står et eller andet sted på Københavns Skyttecenters hjemmeside, at der er planlagt skydning i disse 

tidsrum, uanset at banereservationer endnu ikke er foretaget og måske heller aldrig bliver det. 

Kommunens fortolkning betyder at mulighederne for udendørs støjfølsomme arrangementer fx på 

Sydhavnstippen, placeret i tidsrum uden risiko for skydestøj, er praktisk taget uladsiggørligt.      

  

Formidling 
I løbet af året er gruppens hjemmeside sydhavnstippen.dk jævnligt blevet opdateret med nyheder 

(lagt på af Claus fra Grøn Agenda Sydhavn og Katja fra Kgs. Enghave Lokaludvalg). Antallet af 

besøgte sider (”pages”) på hjemmesiden var i snit 779 pr. dag i 2016 og i snit var der 309 daglige 

besøg (”visits”) på hjemmesiden – begge er er lille stigning fra året før. 

Britta fra gruppen havde i løbet af året seks artikler i Frederiksholms Beboerblad om 

Sydhavnstippen.  

 

Claus’ engelsksprogede klimahjemmeside climatepositions.com (som Grøn Agenda Sydhavn er 

baggrundsgruppe for) havde 45% mere trafik i 2016 end i 2015 – ved årsskiftet var der åbnet godt 

116.000 indlæg siden hjemmesidens start i august 2013. 

 

By & Havn svigtede igen i 2016 naturplejeaftalerne i partnerskabet Tippen Syder: Canadisk 

gyldenris og Japansk pileurt blev ikke fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket som aftalt.   

 

Traditionen tro blev der afholdt endnu et uforglemmeligt sommer-grillarrangement i en 

nyttehaveforening for Grøn Agenda Sydhavns medlemmer o.a. 

 

Repræsentation 

Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i Agendaråd Sydhavn (som ikke holdt møder i 2016) 

og en repræsentant i partnerskabet Tippen Syder.   

 

Økonomi 
Ved årsskiftet 2016-2017 havde Grøn Agenda Sydhavn en uændret kassebeholdning på 2.107 kr. i 

Merkur. 

  

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 et årligt 

fremmøde. 
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Britta Lunnemann. Tlf. 25 62 19 01. E-mail: blunnemann@gmail.com 


