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I 2019 blev der afholdt 7 fællesmøder (med referat) med 4,3 deltagere i snit. To af møderne var 

vandreture på Sydhavnstippen. I alt deltog 9 på møderne. Derudover blev der afholdt et 

vintersolhverv-arrangementet med 4 fra gruppen som arrangører. Før årsskiftet bestod gruppen af 9 

stemmeberettigede medlemmer.  

   

 Naturplan for Sydhavnstippen  
Efter nogle måneders forarbejde vedtog vi Naturplan for Sydhavnstippen 2019. Planen er tænkt som 

inspiration til en afløser for Tippen Syders gældende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022. Som 

nye tiltag foreslår naturplanen, at Sydhavnstippen (når de invasive plantearter engang er udryddet 

vha. intensiv fåre-afgræsning i nordfolden) gøres til ét samlet overdrevs-naturområde med 

samgræsning med kvæg, får, alpakaer og geder.  

Naturplanen er lagt på nettet (sydhavnstippen.dk, indlæg 8-12-2019 og menuen) med opfordring til 

at sende kommentarer. Planens fremtidsperspektiver vil blive afsøgt i de(t) kommende år.      

 

 Natur- og Fredningsalliancen  
Deltagelsen i Natur- og Fredningsalliancens (tidl. Fredningsalliancen) koordinationsgruppe, blev 

brugt til fremme modstanden mod økonomisk motiverede affredninger ved lov, som det skete med 

bl.a. Stejlepladsen ved Bådehavnsgade (sydhavnstippen.dk, indlæg 11-1, 21-1, 9-2, 19-2, 16-3 og 

22-3-2019). Desuden engagerede vi os i udformningen af en ny og bredere grundlagsskrivelse for 

alliancen (endnu ikke vedtaget).   

 

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2020 
Gruppen sendte høringssvar til Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2020 

(sydhavnstippen.dk, indlæg 3-10-2019), hvor de økonomisk motiverede affredninger ved lov af 

arealerne Stejlepladsen, Lærkesletten og ved Selinevej, blev grundigt undsagt.  

 

 Vintersolhverv-arrangement  
Som et nyt initiativ var vi medarrangør - sammen med Qvercus (qvercus.dk) ved Eva Zelander (som 

desuden er medlem af Grøn Agenda Sydhavn) - af et vintersolhverv-arrangement d. 21. december 

på Sydhavnstippen. De omkring 34 fremmødte (inkl. 4 arrangører) fik en oplevelse med mindful 

naturvandring fra Karens Minde til syd-Tippen, guidet meditation ved vandet o.a. (guidet af Eva) og 

fællessang omkring bålet. De som ønskede det mødtes derefter på en lokal cafe.          

 

Sommerfugleengen 
Tilbage i august 2018 sendte gruppen et forslag til en detaljeret plejeplan for Sommerfugleengen til 

partnerskabet Tippen Syder. I november 2019 blev Grøn Agenda Sydhavn bedt om at svare på om 

vi ”kunne se os selv i” et plejeplanforslag udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af partnerskabet. 

Idet forslaget ligget tæt op ad vores hidtidige naturpleje siden 2015, dvs. blandt andet med udpining 

vha. kontinuerlig intensiv høslæt, svarede vi partnerskabet, at vi gerne vil tage ansvar for at 

gennemføre planen. Ved udgangen af 2019 havde partnerskabet endnu ikke besluttet hvordan den 

fremtidige pleje i Sommerfugleengen skal foregå.         

  

http://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/H%C3%B8ringssvar-driftsplan-2018.pdf


 Formidling og andre initiativer 
I løbet af året blev der lagt nyheder o.a. på vores hjemmeside sydhavnstippen.dk. Antallet af besøg 

på hjemmesiden i 2019 var 70.611 (unikke besøgende: 37.423) og i alt 184.169 sider blev besøgt. 

To medlemmer skrev indlæg på hjemmesiden, mod tidligere kun én. 

 

Vi indsendte på opfordring fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tre forslag til Stilleområder på 

Tippen (sydhavnstippen.dk, indlæg 8-5-2019). Desuden bidrog vi bl.a. til et kandidatspeciale, en 

påkrævet præcisering af hundereglerne på Tippen (sydhavnstippen.dk, indlæg 28-3-2019), og info 

om indholdet i Plejeplan for Sydhavnstippen (sydhavnstippen.dk, menuen ”Plejeplan 2012-2022”).       

 

Et medlems engelsksprogede klimahjemmeside climatepositions.com, som Grøn Agenda Sydhavn 

er baggrundsgruppe for, havde i 2019 efter en længere pause i indlæggene et fald i trafikken på 11% 

i forhold til året før. Ved årsskiftet var der i alt åbnet 460.000 indlæg (mod 333.000 et år tidligere) 

siden hjemmesiden åbnede i 2013. 

 

Traditionen tro blev der afholdt et vellykket sommer-grillarrangement i en nyttehaveforening for 

Grøn Agenda Sydhavns medlemmer o.a. med tilknytning til gruppen 

 

Repræsentation 
Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i Agendaråd Sydhavn (som afholdt ét møde i 2019), 

en repræsentant i partnerskabet Tippen Syder (hvor vi dog stadig er i standby; se Årsberetning 

2018), og en repræsentant i Natur- og Fredningsalliancens koordinationsgruppe.      

 

Økonomi 
Ved årsskiftet 2019-2020 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 6.320 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 og indsatsområder 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 ét årligt 

fremmøde. 
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