
Flere aktører står for forskellige naturplejeindsatser, der 
støtter op om hele områdets ønskede udvikling. Derudover 
har de mulighed for at udføre særlige indsatser på mindre 
arealer til fordel for udvalgte arter eller naturtyper, ligesom 
der er plads til andre biotopforbedrende tiltag, f.eks. fug-
le- og/eller flagermuskasser. Desuden kan specielle bruger-
behov nødvendiggøre særlige installationer eller at mindre 
områder hegnes ind, f.eks. til hundegård.

Naturen er så varieret og spændende, at området aktivt 
benyttes i formidlings- og læringskontekster samt af mange 
forskellige grupper der udøver friluftsliv. Samtidig er natu-
ren så robust og dynamisk, at der kun i begrænset omfang 
er brug for adfærdsregulerende tiltag.

Processen om den løbende tilpasning af naturplejens om-
fang, karakter og metoder er lokalt forankret i Partnerskabet 
Tippen Syder, der træffer beslutninger baseret på partner-
nes ønsker og med inspiration fra høringsprocesser blandt 
lokale brugere og beboere. Partnerne forpligter sig til at 
føre partnerskabets beslutninger ud i livet i såvel ånd som i 
praksis, og partnerskabet forpligter sig på at vedtage og gen-
nemføre beslutningerne igennem en transparent og fagligt 
funderet proces.

Vision for Sydhavnstippen
Sydhavnstippen udgøres altovervejende af et stort samlet naturområde, 
der rummer en varieret, dynamisk, robust og relativt selvforvaltende natur, 
som aktivt benyttes af beboerne i Sydhavnen og som har en plads i alle 
københavneres bevidsthed.

Invasive arter er i praksis udryddet og truer ikke længere den vilde flora. Spontane og spora-
diske, ikkeekspansive forekomster er under fuld kontrol.

Flere arter af græsserne står for den altovervejende del af naturplejen i form af helårsgræs-
ning i et antal, der tilpasses arealets størrelse med det resultat:

• at området ikke gror til i vedplanter udover mindre øer og udpegede småskove hvor træ-
erne får lov at ældes

• at der opstår en mikrovariation i vegetationshøjden bestående af en vekslen imellem 
nedbidte flader og tuer der både sikrer lys og varme til jordbunden og muligheden for at 
blomstrende planter kan gennemføre en cyklus så der produceres frø

• at der opstår en næringsmæssig variation som følge af dyrenes koncentration af nærings-
stoffer

• Eventuelt suppleres der med sommergræsning eller særlig afgræsning i mindre folde
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