
FATAL BLIND VINKEL I MILJØUNDERSØGELSE OM VEJLANDSKVARTER 
EN ØGET TRAFIK OG EN 4 METER HØJ STØJSKÆRM VIL PÅKRÆVE EN 
FAUNAPASSAGE: 
 
VVM-rapporterne forholder sig ikke til vildtets behov for at bevæge sig ud og ind i lille Amager 
Fælled, der er omringet til alle sider af trafiktunge veje. 
 
- En påkrævet undersøgelse af Rådyrbestanden på Amager Fælleds påvirkning ved realisering 
af Vejlands kvarter er yderst nødvendig. 
 
- En øget trafik på Vejlands allé som konsekvens af skole på 1500 og 5000 menneskers 
arbejdsgang vil give kø og i gennemsnit af døgnet forøge krydset ved Vejlands allé med en 
trafikant hver 10 sekund ind og ud af denne planlagte bydel, disse forhold vil man støjskærme 
for, trafikale propper og kødannelse beskrives i rapporten, men løses ikke konkret. (Dette er et 
helt punkt som Amager Fælleds Venner kritiserer separat*. 
 
- Men særligt mangler rapporten at forholde sig til fredede padders årlige bevægelse fra vinterhi 
til ynglevand der for fleres vedkommende ligger syd for Amager Fælled, (Padder opsøger det 
vandhul de blev klækket i). 

 
Skrubtudse (hun) 
krydser her Vejlands 
allé. To gange hvert år 
vandre de til og fra det 
vandhul de selv 
kommer fra. Denne 
gang blev hun hjulpet 
resten af overgangen. 
 
Vejlands øgede 
trafikpåvirkning af 
padder og vildt; rådyr, 
hare, ræv, pindsvin... 
mangler løsning af 
Amager Fælleds 
biodiversitets 
mulighed for at 
bevæge sig,  

som  f.eks. Skrubtudser gør hvert år, til og fra vandhuller på sydsiden af Vejlands allé. 
Derfor er en undersøgelse af virkning og udformning af en faunapassage over og under 
Vejlands allé påkrævet. 
 
Der lever en bestand af Rådyr der har natteskjul i krattet, de spiser og gemmer kid navnligt på 
Lærkesletten i det høje græs. Denne bestand på 15/20 stk er en af danmarks mest vilde 
bestande da de ikke er tilskudsfodret af bonde eller jægere, men det er også en af Danmarks 
mest pressede og isolerede familier. 
De af hundeluftere og mennesker i forvejen pressede Rådyr, som vil blive yderligere isoleret af 
den i VVM-rapporten planlagte 4 meter høje støjskærm langs det meste af Vejlands allé, har 



brug for sikker overgang til det grønne græs ved og omkring City Golf Copenhagen, der også er 
allemands ret, at være på, og er en del af Naturpark Amager. 
 
VEJLANDS KVARTER MILJØKONSEKVENSRAPPORT side 43 står bla: 
Barrierevirkning for rådyr 
Der er en mindre bestand af rådyr på Amager Fælled, der måske  kan passere over Vejlands Allé til 
golfbanen og Kalvebod Fælled. 
Mellem Vejlands Allé og projektområdet ligger Hovedgrøften Syd, der har et 4-5 m bredt vandspejl og 
forholdsvist stejle skrænter. Mellem Vejlands Allé og golfbanen ligger Nordre Landkanal med et 8-12 
m bredt vandspejl og stejle kanter mod vejen. 
Et rådyr springer normalt op til 4 m under flugt, og  det vurderes, at rådyr måske vil kunne springe 
over Hovedgrøften, men at de ikke vil kunne springe over Nordre Landkanal. 
 

- Men det er muligt at gå rundt om eller passeger ved Trækantsøen: 

 
 
“Passage af Vejlands Allé er teoretisk muligt i krydset mellem Vejlands Allé og Center Boulevard samt 
80 m øst for krydset, hvor et tidligere vejforløb med bro tillader passage over Nordre Landkanal. ...Det 
vurderes ikke sandsynligt, at rådyr krydser vejen i vejkrydset , da det vil medføre et længere 
ophold på et åbent befæstet areal, der normalt undgås af rådyr.” 

Det vurderes samlet, at der ikke forekommer krydsende vildt over Vejlands Allé på stræk- ningen 
ud for projektområdet, men at de måske kan forekomme lidt øst for projektområ- det. 
Eventuelle krydsende rådyr vurderes derfor ikke at blive påvirket af støjskærm, bolig- byggeri eller de 
heraf afledte aktiviteter. Dvs. ingen påvirkning.” 

 
Amager Fælleds Venner har ofte observeret Rådyr VEST for Danhostel og tæt op ad 
Vejlands allé hvor de også har natteskjul. Her er rapporten og dens konklution derfor 
ikke korrekt. 

 



 
 
Der er allerede bygget faunapassage fra arealet bag golfbanen, anlagt med ca 5 meter bredt 
felt af vilde urter og en cykelsti, både over togbane, og over E20 motorvejen lige før den skærer 
Ørestad. Faunapassagerne fører hen til starten af Kalvebod Fælled og forbinder derfor for visse 
arter hele Naturpark Amager. 

 
Ca.ved det blå 
punkt vil en bro og 
en tunnel give 
mening, hvor den 
projekterede 
støjskæm ender. 
 
En 
sammenføjende 
sikker 
vildt-passage 
mellem Amager 
Fælled og 
Naturpark 
Amager er 
allerede nu 
yderst nødvendig 
og må være en 
ufravigelig 
forudsætning for 
at postulere at 
ville et 
bæredygtigt 
Vejlandskvarter. 
 
Derfor må de som 
ønsker at bygge 
for at øge 
biodiversitet, først 
investere i en 
Faunapassage 
over Vejlands allé 
for større dyr og 
under for 
padderne, med en 
fuge der leder dem 
til en druknesikker 
tunnel. 
 

 



Faunapassage er allerede foreslået af SF´s repræsentant der sidder i Teknik og Miljøudvalget, 
og vi må nu forvente at dette ikke blot er tomme ord. 

 
Fra miljørapporten: “..en øget variation der tillader (ind) vandring af en række arter… Altså en 
øget biodiversitet.”  

 
 
Skal det lykkes at bygge for 
biodiversitet så 
BYG EN FAUNAPASAGE. 
Dette er et af vore konstruktive 
kritikpunkter og foreslag fra Amager 
Fælleds Venner af 
Miljøkonsekvensrapporterne som nu 
kommer til offentlig høring i 8 uger fra 
20 august, og til offentligt borgermøde 
den 23/24 sept. 
 
Her er de to faunabroer som vil forbinde 
Naturpark Amager hvis der laves 
tilsvarende ved Amager Fælled syd. 
 


