
KØBENHAVNS KOMMUNE VIL BRYDE GLOBALE NATURBESKYTTELSESLOVE MED 

ULOVLIGT PADDEMUR OG FÆLDER  

TIL TØMNING AF PADDER PÅ LÆRKESLETTEN 

 
 

By & Havns miljøplan til “Vejlandskvarter” bryder EU-habitatsdirektiv og Bernkonventionen. 
Byggeplanen “Vejlandskvarter” vil bygge oven i den internationalt beskyttede Stor Vandsalamanders 

landhabitat på Amager Fælled i Naturpark Amager. 

 

“Der vil før opstart af anlægsarbejderne blive opsat paddehegn og gennemført en efter- søgning 
og indsamling af individer af padder indenfor anlægsområdet.” 
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Underleverandører har udarbejdet en plan* til opsætning af en paddemur langs østsiden af Lærkesletten, og 

paddeopsamlingshegn, udformet som et X med faldfælder/opsamlingsspande i midten, dette planlægges at 

opfører inde i deres habitat, og på den måde tømme Lærkesletten for de fredede padder. 

Dette er et brud med EUs habitatsdirektiv og Bernkonventionen "Appendix II - Strictly protected fauna 

species". (Habitat betyder levested.) 

 

Amager Fælleds Venner påklager at opsætningen af paddehegn og fælder der vil tømme Lærkesletten for St. 

Vandsalamander er i strid med Bilag4-artens beskyttelse, da den ikke må begrænses eller forstyrres i andet 

end formidlingssammenhæng. 

St. Vandsalamander er netop beskyttet af EU-habitatsdirektiv (som bilag4-art) der skal forhindre bygherre i 

at begrænse eller bare forstyrre denne arts habitat. 

Stor Vandsalamanders vigtigste vandhuller og vinterhi strækker sig langs den østlige side af byplanen. Dens 

vinterhi og jagtområde strækker sig langt ind på Lærkesletten særligt i norddelen af byggeplanen. 

 

Det står beskrevet således i Miljøkonsekvensrapporten: 
Da der kan forekomme landlevende stor vandsalamander inden for byggefeltet, udføres 
indsamlingen, ved at der opsættes midlertidige paddehegn, formet som et X med opsam- 
lingsspande placeret i midten af X’et (”pitt fall traps”), der har vist sig meget effektive. Me- toden 
kan primært anvendes forår og efterår, og kræver dispensation fra artsfredningen. 
EUs habitatsdirektiv: (Habitat betyder levested.) 

 
Amager Fælleds Venner og Arternes Ambassade Kbhs feltundersøgelser dokumenterer at den  
EU-BESKYTTEDE PADDE, STOR VANDSALAMANDER HAR LAND-HABITAT PÅ 

LÆRKESLETTEN BÅDE SOMMER OG VINTER. 

By & Havns/ Rambølls forundersøgelse med registreringer ved opsætning af metalplader, er dermed bevist 

forkert og misvisende da padder ikke søger tørre skjul, under de udlagte plader i solen, men det er nu 

dokumenteret at både unge og voksne bruger Lærkesletten som jagtområde på land hvor padderne bebor 

fugtige steder på Lærkesletten. 

Lærkesletten er derved både vinterhi og sommerhabitat for en af Habitatsdirektivets strengest beskyttede 

arter. 



 

St. Salamander stadig i vinterhi den 4 april 2020 ?  

12 stk. Stor Vandsalamander, både juvenile og kønsmodne. Samt en 

ung Lille Vandsalamander fundet i krattet på Lærkesletten. Den 4 

april 2020 blev de Indrapporteret til Naturbasen.dk med 

fotodokumentation og gps position. 

 

15. Juli findes 3 unge og 2 voksne Vandsalamander i fugtig kvas i 

krattet ved forsigtigt at grave i et lille område på ½ m2 af større 

kvasbunke i nordøst på Lærkesletten. 

Her er de padderne vågne og søger føde (FOURAGERING), efter 

yngletid i vandhullerne. Dette er video, foto og GPS-registreret, og 

indrapporteret til Naturbasen.dk mm. 

 

I Miljørapporten konkluderes KUN at “krattet i lokalplanområdet 
mod nordøst fungere som rasteområde for Stor 
Vandsalamander.” 
Men vores undersøgelser dokumentere at det både er raste og 

FOURAGERINGSOMRÅDE for både voksne og juvenile. 

 

Paddeekspert Henrik Bringsøe: 

“De voksne individer udnytter større arealer af landhabitatet end 

ungdyrene. De små kan ikke vandre så langt.  

Hele vejen rundt om hvert ynglevandhul vil voksne Stor 

Vandsalamander kunne benytte et landareal i en afstand af 400 

meter fra vandhullet. Faktisk er det konstateret, at arten kan vandre 

1300 meter fra et ynglevandhul. 

Har jeg ret i, at Lærkesletten ligger mindre end 400 meter fra 

nærmeste ynglevandhul? I så fald til specielt voksne kunne benytte 

de dele af Lærkesletten, der ligger inden for 400 meter fra 

ynglevandhuller som landhabitat, dvs. også til fouragering.” 

 

 

Her ses KKs miljøvurderingsrapport:  ...Der vil før opstart af 
anlægsarbejderne blive opsat paddehegn og gennemført en 
eftersøgning og indsamling af individer af padder indenfor 
anlægsområdet. 

Krattet fungerer som rasteområde for stor vandsalamander og 
spidssnudet frø. Der etab- leres paddehegn mellem 
strandengen og projektområdet i anlægsfasen, jf. Figur 
7.2. Det vil være nødvendigt at føre tilsyn med paddehegnet 
og holde det tæt fra marts til september. Større 
anlægsarbejder inde i krattet skal begynde i perioden fra 
maj til august, hvor der ikke er rastende padder. Når 
anlægsarbejder i krattet starter, skal der etableres paddehegn 
mellem de berørte dele af krattet og resten af krattet. 

  



 

Figur 7.2 Placering af stendige langs sti og træbunker i krat som rastested for stor vandsalamander og spids- snudet frø 
(blå). 
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Perioderne for hvornår der kan laves anlægsarbejde er beregnet på at St. Vandsalamander ikke benytter 

Lærkesletten som sommerhabitat, hvilket de gør. Derfor er rapporten her misvisende. 

 

Jordpåfyldning vil begrave Landhabitatet for St. Vandsallemander:  

VVM-konklutionen for St. Vandsalamander mangler at forholde sig til egne og vores fakta. 

Her står:  

Bilag IV-arter 

På alle de dele af projektområdet, der berøres af anlægsarbejder, vil de eksisterende ra- 
stepladser forsvinde, når de dækkes med et lag jord eller påvirkes af kørende maskiner. 

På Amager Fælled har bestande af stor vandsalamander og spidssnudet frø et kerneom- råde øst 
for projektområdet, hvor der findes ynglelokaliteter for begge arter. Ud fra feltun- dersøgelserne 
fungerer kratbevoksning langs med og udenfor den østlige afgrænsning af projektområdet og 
krattet indenfor den nordøstlige del af projektområdet som rasteområde for stor vandsalamander. 
Anlægsarbejder, som udføres i dele af det nordøstlige krat, vil derfor potentielt kunne påvirke 
arternes rasteområder og på det foreliggende grundlag skal der derfor gennemføres 
foranstaltninger, der sikrer, at der fortsat findes egnede muligheder for at de to arter kan raste i 
området. 
 



 

 

Der vil før opstart af anlægsarbejderne blive opsat paddehegn og gennemført en efter- søgning og 
indsamling af individer af padder indenfor anlægsområdet Langs byggefeltets østlige rand bliver 
der etableret stensætninger, og i den del af krattet der bevares etableres grenbunker, der kan 
fungere som rastesteder for padder, herunder især bilag IV arten stor vandsalamander, se Figur 
7.2. Rastesteder skal være etableret, så de er tilgængelige om efteråret, før anlægsarbejder i 
krattet starter. Etablering af raste- steder er nærmere beskrevet i afsnit om 



afværgeforanstaltninger.

 

Det vil ikke være muligt for frøer at vandre fra strandengen til vandhullet i anlægsperioden,... 
...Med de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes der ikke at være en påvirkning af 
områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, og der vurderes at være en ubetydelig 
påvirkning. 
 
Miljørapporterne (VVM) mangler at undersøge: 

- Hvor længe er den samlede periode, der vil strække sig over flere år, fra opstart til afslutning ?  

Fra opsætning af fælder og opbygning af paddemur, til jordpåfyld, pilementering  metansikkert 

betonfundamentering og anlæg af etagehuse og infrastruktur.. 

- Er det lovligt mht. EU, at indsamle og flytte bilag4-arter fra deres habitat ? 

- Må og hvor længe må, fælder og murer chikanerer og begrænse bestanden af de fredede Padder og krybdyr 

fra deres levested? 

- Hvilke farer er der for at padderne udtørre eller drukner i faldfælderne, før de når at blive tilset ? - - Hvilke 

andre arter kan lide overlast i disse fælder og bag denne mur, der begrænser og udelukker mange af de 

mindste dyr fra Strandengen i at bevæge til Lærkesletten. 

 

“Det samlede areal af natur vil falde, men arealet af krat, der indeholder den største arts- rigdom i 
projektområdet, stiger. Den samlede påvirkning vurderes derfor at være en min- dre påvirkning.” 
Denne påstand fra VVM´en er ikke sand, arealet af krat reduceres voldsomt med disse 
byggeplaner. 
 
 

 

*Det står beskrevet således i VVM´en: 



Da der kan forekomme landlevende stor vandsalamander inden for byggefeltet, udføres 
indsamlingen, ved at der opsættes midlertidige paddehegn, formet som et X med opsam- 
lingsspande placeret i midten af X’et (”pitt fall traps”), der har vist sig meget effektive. Me- toden 
kan primært anvendes forår og efterår, og kræver dispensation fra artsfredningen. 

 


