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Indledning 
Fælledby P/S har efter et stort administrativt arbejde for at få godkendt lokalplanen og VVM-tilladelsen 

meget travlt med at komme i gang med det fysiske arbejde på projektområdet. Det er dette arbejde der i 

denne rapport evalueres, specielt med fokus på bilag-IV arten stor vandsalamander. Der er specielt fokus 

på om projektselskabet- og myndighederne tager tilstrækkeligt hensyn i deres arbejde til beskyttelse af 

bilag-IV arter. Udgangspunktet er projektselskabets egne udarbejdet rapporter og de retningslinjer som 

myndighederne stiller op i områder med bilag-IV arter.  

Lokation 
Matriklen hvorpå det er planlagt at opføre en ny bydel på Amager Fælled er lokaliseret på Vejlands Allé 

200, 2300 København S. Selve byggefeltet er opdelt i 2 zoner, A og B som illustreret herunder 
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Bilag IV-arten stor vandsalamander  
Bilag IV-arter er en betegnelse for arter, der er medtaget på bilag IV i EU’s habitatdirektiv. Det drejer 
sig om arter, som er strengt beskyttede i alle deres levesteder, og national staterne er forpligtede til at 
implementere lovgivning, der sikrer at arterne og deres levesteder ikke forringes. I Danmark 
administreres reglerne i henhold til habitatbekendtgørelsen og planhabitatbekendtgørelsen.  
Stor vandsalamander er medtaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 

 
Figur 1. Billede af den store vandsalamander observeret fredag den 27. august 2021 i område B kendt som Tornsangerland 

Den store vandsalamander har været i stærk tilbagegang i UK og EU, til trods for omfattende beskyttelse de 

sidste 60 år1 

 

Figur 2. Spredningspotentiale for stor vandsalamander. 250 meter, som udgør de arealer, som stor vandsalamander fortrinsvist 
bruger omkring yngledammene. 410 meter, som er den afstand Rambøll illustrerer som værende 800 meter i deres rapport fra d. 03. 
juni 2020. 800 meter, er stor vandsalamanders maksimale vandringsafstand fra yngledammene. 

 
1 Kilde: Natural England: Protecting great crested newts, link: 
https://naturalengland.blog.gov.uk/2019/03/11/protecting-great-crested-newts/ 
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Projektet opstarter - fældning af vegetation 
Fredag den 5. februar 2021 søger projektselskabet om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til 

flytning og genudsendelse af padder med start primo april. Allerede 5 dage efter, onsdag den 10. februar, 

kontakter Sweco Miljøstyrelsen og skriver ”… har projektet en stram tidsplan, og projektet opstarter derfor 

snarest muligt i det tidlige forår”. Kilde mail til judhe@mst.dk 10-02-2021 12:07 fra Sweco. Se bilag 19. 

Dagen efter torsdag den 11. februar 2021 udsteder Københavns Kommune de nødvendige tilladelser til at 

påbegynde projektet. Fra denne dag kan der i en klageperiode på en måned indgives klager over 

afgørelsen. 

Inden klageperiodens udløb påbegynder bygherren onsdag 24. februar 2021 det fysiske arbejde på 

matriklen. Der bliver kørt med store maskiner og køreplader bliver lagt ud på naturområdet. Samme dag 

indkalder de til interessentmøde hvor der informeres om projektets forløb og tidsplan. Her fastholder 

bygherren at alle tilladelser er indhentet. Mødet blev optaget men aldrig offentliggjort som oprindeligt 

planlagt. 

Den efterfølgende onsdag den 3. marts 2021 går bygherren i gang tidligt om morgenen med at rydde krat i 

område A. Miljøstyrelsen møder også op, samme dag, til et kontrolbesøg efter anmeldelse fra Amager 

Fælleds Venner. Styrelsen konkluderede at der ikke var tegn på individdrab på padder, alt imens bygherren 

bortkører bevismaterialet i form af træer og buske hvor man eventuelt ville kunne finde levende og døde 

individer af den store vandsalamander. Dette var til trods for at bygherren fortsat ikke havde de 

nødvendige tilladelser og ikke havde ryddet området for padder iht. deres egne beskrivelser, der var 

grundlaget for de foreløbige tilladelser.  

”Krattet i område A består af opvækst af træer og buske samt græs og urter. Rydning 

består af fældning af træer og buske, optrækning af rødder og bortkørsel.  

Træer og buske skal fældes uden for fuglenes yngletid, som er 15. marts til 15. august. I 

gældende tidsplan, jf. afsnit 6, er der regnet med fældning fra sidste halvdel af august.  

Bortkørsel af fældet materiale og optrækning af rødder skal ske efter området er tømt 

for padder.” 

Kilde: Notat. Sweco. Fælledbyen, Vejlands Kvarter. Dispositionsforslag. Foranstaltninger for Bilag IV arter. 

Dato 3. december 2020, rev. 5. februar 2021. Afsnit 5, Side 13. 

Rydningen påbegynder indenfor den periode som de angiver hvor det er muligt, men 5 måneder før det var 

planlagt i dispositionsforslaget. Bortkørsel af det fældede materiale foregik samme dag og ikke efter 

området var tømt for padder (denne tilladelse fra Miljøstyrelsen havde man endnu ikke modtaget).  

Rydningen af område A bliver af Fælledby P/S’ advokater beskrevet som: 

Projektselskabet har alene udført forberedende arbejde i det Lysåbne Område, herunder 

hovedsageligt ryddet enkeltstående buske og tjørn af 1-1,5 meters højde.  

Kilde: Fælledby P/S’ afsluttende partsindlæg til Miljø- og Fødevareklagenævnet henholdsvis 

Planklagenævnet Vedrørende sagsnr. 21/05337 m.fl. og sagsnr. 21/03709 m.fl. Se bilag 315. 

De efterfølgende billeder, se Figur 3 til Figur 8, som er taget af Amager Fælleds Venner og Miljøstyrelsen 

viser tydeligt at der her ikke kun er tale om enkeltstående buske og tjørn i 1-1,5 meters højde. 
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Figur 3. Krattet som blev fældet få dage efter billedet blev taget. I dette krat er der bekræftet observationer af den store 
vandsalamander. Prøv at sammenligne højden af de personer på billedet med den omkringliggende vegetation. Kilde Amager 
Fælleds Venner 

 
Figur 4. Billede af krattet den 3. marts 2021, kort tid efter det var fældet og ryddet samme dag tidligt om morgenen. Kilde: Amager 
Fælleds Venner 
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Mht. fældning af træer og buske noterer faglitteraturen: 

Vegetation cutting is acceptable so long as newts are not endangered; generally there is 

virtually no likelihood of encountering newts exposed and above ground during the day, 

but it is recommended that to minimise chances of killing newts where vegetation is 

dense, cutting should be carried out during periods of hot, dry weather and to leave a 

sward height of around 15cm. 

Kilde: Great crested newt mitigation guidelines. Version: August 2001. ISBN 1 85716 568 3. Side 50 

Et hensyn man slet ikke har taget, da fældningen påbegyndte meget tidligt om morgenen på en årstid hvor 

der hverken er varmt eller tørt, bemærk morgentågen i Figur 5. 

Hvis den store vandsalamander fortsat er i vinterhi, ligger den i hulrum under jorden eller har gemt sig i 

bundvegetationen. For at kunne konstatere individdrab er man derfor nødsaget til gennemgå de fældede 

træer og buske minutiøst foruden bundvegetationen på arealet og en opgravning af hjulspor o.l. for at se 

om der evt. er individer derunder. En omfattende indsats man har valgt ikke at fortage. 

 

 
Figur 5. Bortkørsel af fældet materiale. Foto er taget onsdag den 3. marts 2021 
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Figur 6. Luftfoto over Lærkesletten hvor man kan se flere store og dybe hjulspor, efter kørsel med maskiner. 

 

Figur 7. Dybt hjulspor der potentielt kan knuse den store vandsalamanders vinterhi. Hjulsporet går over til den store gamle hvidpil, 
hvor der er iagttagelse juvenile (unge ikke kønsmodne) stor vandsalamander. Konstatering af eventuelt drab og lemlæstelse kræver 
en opgravning af hjulsporet. Foto taget torsdag den 25. februar 2021. 
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Figur 8. Fældning af træer rundt om vandrehjemmet. Kilde: Miljøstyrelsen. Amager Fælled – besigtigelse d. 3. marts 2021 af 
Fælledby projektområde, Arter og Naturbeskyttelse J.nr. 2021 - 6459 



 

Amager Fælleds Venner  Side 10 af 55 
 

 

Først 15 dage efter den påbegyndte rydning af træer og buske modtager bygherren den endelige 

dispensation fra Miljøstyrelsen til indsamling, udsætning og individdrab af arterne stor vandsalamander, 

spidssnudet frø og skrubtudse. Tømning af området for padder er først tilendebragt iflg. bygherrens egen 

registrering tirsdag den 25. maj 2021. Bortkørsel af fældet materiale foregik 83 dage før tid iht. bygherrens 

egne planer og de udstedte tilladelser. 

”Afværgeforanstaitninger skal foretages som Sweco selv har oplyst i ansøgningen og 

dertilhørende bilag.” 

Kilde: Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til flytning af padder 

ifbm. byudviklingsprojektet, Vejlands Kvarter. Arter og Naturbeskyttelse J.nr. 2021 – 6459 Ref. NYELE Den 

11. marts 2021. Side 4 

Hele den sydøstlige del af byggefeltet der er en del af område A bliver i rapporten, udarbejdet af MOE for 

bygherren, vurderet som et meget sandsynligt rasteområde, se Figur 9 

 
Figur 9. Rasteområder for stor vandsalamander (MOE Håndtering af bilag IV arter i projektet Vejlandskvarteret. bilag 232, s. 3). 

Naturbasens registreringer af stor vandsalamander fremgår af Figur 10. 
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Figur 10. Kvalitetssikrede observationer af stor vandsalamander fra Naturbasen 

Selv om Fælledbys rådgiver anser den vestlige del af område A som kun et muligt rasteområde bliver der 

den 30. april 2021 observeret en stor vandsalamander lige uden for byggepladshegnet mod vest, se Figur 

11.  

 

Figur 11. Fredag den 30. april 2021 blev der registret en stor vandsalamander lige vest for det opsatte byggehegn 
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Rambøll som er rådgiver for Fælledby skriver i deres rapport om bilag IV arter den 6. marts 2020: 

”I Naturbasen er der indrapporteret flere fund af stor vandsalamander på de tørre dele 

af projektområdet uden for ynglesæsonen. Der er således observeret rastende stor 

vandsalamander på ruderatet ved den store hvid-pil i øst for vandrehjemmet, samt på 

kratskråningen lige i kanten af projektområdets østlige grænse i november 2018 og juli 

2019. Det vurderes, at disse borgerindrapporterede fund i Naturbasen er valide. 

Samtidig vurderes det, at stor vandsalamander med stor sandsynlighed også benytter 

det nordøstlige krat som rasteområde.” 

Se bilag 95 - Bilag IV-arter, Vejlands Kvarter 

I foråret 2020 laver Rambøll feltundersøgelser på byggeområdet foruden det tilstødende referenceområde 

mod øst. Deres rapport og konklusion blev udgivet den 5. juni 2020. 

I undersøgelserne blev der ikke fundet stor vandsalamander i byggefeltet og kun gjort én 

observation af stor vandsalamander uden for ynglevandhullerne. 

Rambølls Feltrapport-undersøgelser-af-stor-vandsalamander Se bilag 133, side 8 

Dvs. at selv om de afsøgte epicentret for den store vandsalamander mod øst på den gamle strandeng fandt 

man kun et individ. Netop i dette område er der blevet lavet adskillige bekræftet observationer så man ved 

at de er her. De illustrer rigtig godt hvor svært det er at finde den store vandsalamander. 

Årsagen til at man ikke fandt nogen skriver Ramøll 

”At der blev fundet så få salamandre i undersøgelserne kan skyldes en række faktorer. 

Det er kendt, at det er svært at finde de juvenile salamandre, da de lever en skjult 

tilværelse. Derudover formodes det tørre vejr at begrænse deres vandring rundt i 

terrænet" 

Rambølls Feltrapport-undersøgelser-af-stor-vandsalamander Se bilag 133, side 8 

Der bliver altså taget en række forbehold, forbehold som man ud fra andre vurderinger vælger ikke at tage i 

betragtning i rapportens konklusion. 

"På baggrund af undersøgelserne vurderes Delområde A at være ubetydelig som 

rasteområde for stor vandsalamander. Vurderingen er baseret på manglen af egnede 

struktur, habitattypen og afstanden til de nærmeste ynglevandhuller. Det er muligt, at få 

individer raster indenfor delområde A, men dette vurderes at være uden betydning for 

bestanden." 

Rambølls Feltrapport-undersøgelser-af-stor-vandsalamander Se bilag 133, side 11 

Område B bliver vurderet til at være egnet område for den store vandsalamander, men hvis man laver de 

skitseret afværgeforanstaltninger, vil det ikke påvirke arten at området bliver inddraget ifgl. Rambøll. 

Konklusionen fra denne rapport bliver fremadrettet anvendt af kommunen og bygherren som bevis på at 

der ikke er stor vandsalamander i område A. 
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Forhindre indvandring af padder 

”I de lysåbne områder (A) kan der være rastende individer og området kan være 

fourageringsområde for padderne. For at hindre padder i at indvandre til dette område i 

bygge- og anlægsperioden opstilles tætsluttende paddehegn omkring de lysåbne 

områder.” 

Kilde: Notat. Sweco. Fælledbyen, Vejlands Kvarter. Dispositionsforslag. Foranstaltninger for Bilag IV arter. 

Dato 3. december 2020, rev. 5. februar 2021. Afsnit 1.2, Side 3, 3. afsnit. Se bilag 18 

Inden opsætning af byggepladsens pladehegn kunne man tydeligt se at paddehegnet ikke levede op til 

denne forudsætning. Der kunne ses huller under hegnet og hegnet var ikke tætsluttet til jordoverfladen. En 

mangel man kan betegne som væsentlig da den ikke forhindre padderne i at kravle under hegnet. Flere 

steder hang paddehegnet også så løst at padderne ville kunne forcere hen over hegnet og dermed havde 

hegnet ikke den funktion som det var tiltænkt. 

Eksempler herpå kan ses i de efterfølgende billeder: 

 
Figur 12. Billedet herover viser tydeligt huller under hegnet, som salamanderen kan anvende både til at komme ind og ud af 
området. En væsentlig mangel er at der ikke er lagt jord på den nederste del af kanten, der kan forhindre salamanderen i at kravle 
under hegnet. 
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Figur 13. Hegnet er spændt utilstrækkeligt op. Billedet her viser et hjørne hvor salamanderen uden problemer specielt i vådt vejr kan 
forcere hegnet fra begge sider. 

 

For at opretholde en kontinuitet er det vigtigt at det tætsluttende paddehegn er intakt fra starten af 

fangstperioden til byggeriet er overstået. Det har langt fra været tilfældet selv om vi kun er i projektets 

indledende fase. 

Tirsdag den 30. marts 2021 og onsdag den 31. marts 2021 blev der etableret faldfælder og indsamling af 

padder påbegynder. Næsten en måned senere mandag den 26. april 2021 besigtigede Teknik- og 

Miljøforvaltningen område A hvor de konstaterer at paddehegnet flere steder ikke var tætsluttet til terræn 

og manglede opstramning. Disse mangler gør at padderne kunne kravle både over og under hegnet flere 

steder. Mangler som man iflg. aktindsigter udbedre efter besigtigelsen. 

Måneden efter flytter bygherren det opsatte paddehegn og etablere det som en del af 

byggepladspladehegnet mod syd og vest for matriklen. Dette bliver gjort ved at lukke byggepladshegnet til i 

bunden, med plastikdug som sluttes tæt til jorden med sten- og grusskærver som kan ses på billedet i Figur 

14. 
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Figur 14. Ny opsat byggepladshegn med indbygget paddehegn. Paddehegnet er tætsluttet til jorden med sten- og grusskræver. 
Fotograferet 29. april 2021 

Arbejdet er i fuld gang og torsdag den 29. april 2021 kan man kigge under hegnet, se Figur 15, der hvor man 

er nået til efter fyraften om eftermiddagen. Her ser man tydeligt fjernelsen af paddehegnet på indersiden 

er påbegyndt, uden nogen som helst hensyntagen til opretholdelse af en kontinuerlig barriere for 

padderne. Resultatet af dette er at padderne frit kan vandre ind på det område man forsøger at rydde selv 

om man er midt i fangstperioden hvor det er til hensigt at rydde hele området for padder. 
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Figur 15. Billede taget ind under hegnet torsdag den 29. april 2021, hvor der endnu ikke er opsat et aflukket paddehegn. Her ser 
man tydeligt at man ikke bekymrer sig om at opretholde en kontinuitet for at holde padderne ude af området. Det eksisterende 
paddehegn er blevet gjort u-funktionsdygtigt før man er færdig med etableringen af det nye paddehegn.  

Det at fjerne et paddehegn er heller ikke ligetil da man har erfaring med at padderne kan finde på at kravle 

under hegnet for at finde skjul. Dette faktum gør at man skal være opmærksom på dette når hegnet bliver 

fjernet. Billedet viser hvordan man har efterladt det oprindeligt paddehegn liggende på jorden. Som det er 

her, kan det let tages i anvendelse som skjul for padderne. De kommer dermed i unødig risiko når arbejdet 

fortsætter og man ikke er opmærksom på dette. 

Tirsdag den 4. maj 2021 lavede Sweco en besigtigelse af hele paddehegnet. Her bemærkes det at der ikke 

er etableret passende afslutninger på paddehegnet ved indkørslen til byggepladsen. Til mødet blev mulige 

løsninger diskuteret heriblandt U-formede afslutninger på paddehegnet. 

På et nyt kontrolbesøg torsdag den 6. maj 2021 besigtiger Københavns Kommune område A og konstaterer 

at der fortsat var flere steder med huller i paddehegnet som straks bliver udbedret. Dette er kun 19 dage 

inden man afslutter indsamlingen af padder tirsdag den 25. maj 2021. 

Efter fangstperiodens ophør tirsdag den 25. maj ser det ud til at bygherren stopper vedligeholdelsen af 

paddehegnet. Mod nord og øst i område A vokser paddehegnet helt til og bliver heller ikke løbende 

opstrammet. Derved mister det endnu engang sin funktionalitet og kontinuiteten der skal sikre at padderne 

ikke trænger ind i området, se Figur 16. 

Torsdag den 15. juli 2021 påbegynder Fælledby P/S igen vedligeholdelsen af paddehegnet ved at rydde 

arealet på hver side af paddehegnet med en buskrydder. 
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Figur 16. Ikke funktionelt paddehegn mandag den 12. august 2021 fotograferet igennem hul i hegn i det nordøstlige hjørne af 
Lærkesletten 
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U-formet afslutning på hegn 
For at lede padder væk fra åbninger i padehegnet, i forbindelse med byggepladsens adgangsveje, bør der 

etableres U-formede afslutninger ved alle åbninger i paddehegnet. Formålet med disse er at lede padderne 

væk fra åbningerne. Så hvis de følger paddehegnet, vil de blive ledt tilbage hvorfra de kom fremfor hen til 

åbningen. Sweco beskriver dette således: 

”For at forhindre vandrende padder i at komme ind på anlægsområdet, etableres der u-

formede afslutninger, der får padderne til at vende rundt og vandre tilbage på 

natursiden af hegnet.” 

Kilde: Notat. Sweco. Fælledbyen, Vejlands Kvarter. Dispositionsforslag. Foranstaltninger for Bilag IV arter. 

Dato 3. december 2020, rev. 5. februar 2021. Afsnit 3, Side 9. 

Vi har ikke kunnet konstatere om der er lavet U-formet hegn ved åbninger i selve paddehegnet da 

byggepladshegnet forhindrer 3. part at lave disse observationer. Ved indgangen til vandrehjemmet kan 

man dog se paddehegnet igennem byggepladsens trådhegn. Her er der ingen U-formet afslutninger på 

paddehegnet som kan ses i billedet nedenfor, hvor hegnet næsten ligger løst ved afslutningen kun fastholdt 

med en sten. 

 
Figur 17. Paddehegn på østsiden af indkørslen til vandrehjemmet Vejlands Allé 200, fredag den 23. april 2021. 

Det foreslås, at paddehegnet på østsiden af indkørsel forlænges ud til stien i forbindelse af etablering af 

endeligt trådhegn. På vestsiden af indkørsel kan der etableres en u-formet afslutning på eksisterende 

paddehegn. 

Kilde: Sweco mødereferat 4. maj 2021 

På et senere tidspunkt blev dette hegn forlænget så det gik helt hen til pladehegnet, men der blev heller 

ikke her etableret U-formede afslutninger. På den modsatte side af porten kan man ligeledes se denne 

mangel. Den 26. maj 2021 går paddehegnet helt op til et ufærdigt byggepladshegn, se  Figur 18. Som det 

her kan ses, kan padderne uden videre vandre rundt om paddehegnet og for den sags skyld hen over det, 
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da det hænger meget løst. Der burde have været en U-formet afslutning på paddehegnet så padderne 

bliver ledt tilbage hvor de kommer fra og ikke hen til åbninger i paddehegnet. 

 

Figur 18. Løsthængende paddehegn sydøst for hovedporten til byggepladsen. Foto af paddehegn den 16. maj 2021 

Paddehegnet i Figur 17 bliver på et senere tidspunkt forlænget så det går helt op til byggepladshegnet. Det 

kan bl.a. konstateres den 18. august 2021, se Figur 19. Der er ikke lavet nogen U-formede afslutninger der 

kan lede padderne væk fra åbningen i byggehegnet

 

 

Figur 19. Afslutning på hegn sydøst for porten til Vejlands Alle 200 med manglende U-formet afslutning. Padderne kan også uden 
videre gå rundt om hegnet over på den anden side og komme ind eller ud af byggefeltet. Foto: onsdag den 18. august 2021 

Paddehegn 

 

Fri passage for padder 
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Konsekvensen af denne mangel er at hele forsøget på at holde padderne ude af byggefeltet næsten har den 

modsatte virkning. Det skyldes at padderne når de kommer til paddehegnet vil forsøge at søge uden om det 

og bliver som konsekvens af dette ledt direkte hen til hovedporten og ind på område B. Kommer de først 

ind på området, er de effektivt fanget og kan ikke komme væk derfra, medmindre de er heldige at finde 

hen til hovedporten igen. 

 

Figur 20. Den store vandsalamanders mulige ruter ifm. opsætning af paddehegn. De 4 stjerner angiver områder hvor der er 
bekræftet fund af salamanderen. Tegning Frej Schmedes. 

Anbefalingen for nødvendige åbninger i paddehegnet er 

The fencing layout should avoid gaps through which newts could pass, thus avoiding 

capture. Stiles can be constructed where a fence crosses a footpath. In exceptional 

circumstances, in the case of pipelines for instance, it may be necessary to allow farm 

access, etc across barrier fencing. Where this is necessary, the gap should be as small as 

possible and each end of the barrier fencing should be turned back at 45° to the fence for 

a few meters to deflect amphibians away from the gap. Heavy duty plastic flaps which 

are able to deform under vehicles and then spring back can be installed in the ground 

across gateways, flush with fencing either side. 

Kilde Great crested newt mitigation guidelines, side 47, se bilag 84 
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Tiltag som på ingen måde er forsøgt implementeret. 

Hegnssamling 
Paddehegnet består af nogle lange stykker grøn presenningsdug, der samles så de udgør et kontinuerligt  

paddehegn rundt om hele område A.  Det bemærkes i  den engelske guideline at man skal tilsikre en tæt 

sammenslutning: 

Any joins in the membrane must be ‘curl-joined’ and well secured to a post with pads 

and nails. This jointing method should continue underground as well as above. Adhesive 

taped joins are not normally acceptable for long-term repairs to important parts of the 

fence, as they are not durable. 

Fra bilag 84 - Great crested newt mitigation guidelines, side 48 

 

 

Figur 21. Eksempel på "curl-join" samling mellem to paddehegn 

Ved en rundering af hegnet ude for selve byggepladsen med en telelinse kan man nogen steder se hvordan 

samlingerne af paddehegne er foretaget. De efterfølgende billeder viser eksempler på sammenslutninger: 
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Figur 22. Samling af paddehegn rundt om stolpe til byggepladspladehegn. Billedet viser her en åbning som salamanderen kan 
anvende til både at komme ud og ind på byggepladsen. Årsagen til denne fejl er at man er gået fra en udvendig montering til en 
indvendig montering af paddehegnet til underdelen af pladdehegnet. Fotograferet søndag den 18. juli 2021. 

 

Figur 23. Paddehegn man har forsøgt at reparere med gaffatape. Det kan tydeligt ses at dette ikke har kunnet holde og de 
sammensatte hegn skiller sig fra hinanden. Fotograferet søndag den 03. september 2021 
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Figur 24. Samlingen af paddehegn kan på dette billede se er blevet gjort med hæfteklammer og der er ikke gjort nogen forsøg på at 
lave et overfoldet ”curl-joined” samling. Fotograferet søndag den 03. september 2021 

 



 

Amager Fælleds Venner  Side 24 af 55 
 

Figur 25. Endnu en samling af to paddehegn der ikke holder. Ser ud til at man har forsøgt at udbedre det med en stor sten. Denne 

type reparation vil dog ikke forhindre den store vandsalamander i at kravle imellem de to lag. Fotograferet søndag den 03. 

september 2021. 

Figur 26. Det indbyggede paddehegn i pladehegnet der omslutter byggepladsen, har heller ikke tegn på en overfoldede ”curl-joined” 
samling. Eksemplet her viser decideret at de to samlede paddehegn har forskubbet sig lidt fra hinanden og dermed er der en stor 

åbning hvor padderne med stor lethed kan kravle igennem. Fotograferet søndag den 03. september 2021. 

Som illustreret overfor er paddehegnet ukorrekt samlet og flere steder hænger det så meget at dets 

funktion til at holde padderne ude er meget tvivlsom. 
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Besigtigelse i fangstperioden 
Bygherren oplyser at der er afholdt besigtigelse sammen med Sweco af paddehegnet på følgende dage: 

• Mandag 8. marts 2021 

• Onsdag 17. marts 2021 

• Mandag 22. marts 2021 

• Fredag 26. marts 2021 

• Onsdag 31. marts 2021 

• Torsdag 15. april 2021 

• Tirsdag 4. maj 2021 

• Tirsdag 22. juni 2021  

• Onsdag 30. juni 2021 

• Mandag 12. juli 2021 

• Fredag 23. juli 2021 

• Onsdag 28. juli 2021 

Se bilag 94. 

Til trods for bygherrens egne besigtigelser foruden Københavns Kommune og Miljøstyrelsen er det 

bemærkelsesværdigt at paddehegnet ikke har levet op til den standard som bør være forventelig ved 

fangstperiodens start tirsdag den 30. marts 2021.  

Det bør være et krav at hegnet er funktionsdygtigt i hele projektperioden.  

Besigtigelse af X-hegn 
Tilladelsen til flytning af den store vandsalamander forudsatte at der også skulle etableres pitfall 2fælder 

med X-formede hegn iht. Sweco’s dispositionsforslag (bilag 18). Her beskrives at der skal etableres 10 pitfall 

fælder i område A.  

På intet tidspunkt bliver der ved kontrolbesøgene noteret at der er opsat 10-pit-fall fælder. Nærmest 

tværtimod. Mandag den 26. april 2021 er der besigtigelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. På dette 

tidspunkt er der ikke etableret pitfall fælder med X-formede hegn. 

Det er først ved et kontrolbesøg torsdag den 6. maj 2021 hvor Københavns Kommune besigtiger Amager 

Fælled at det konstateres 2 pitfall fælder på område A. I de efterfølgende kontrolbesøg bliver disse fælder 

ikke nævnt. 

Tirsdag 25. maj afslutter indsamling af padder i det lysåbne område A, se Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet., også kaldt etape 1. Herefter afrapporterer bygherren til Miljøstyrelsen. I dokumentationen fremgår 

det at der i alt er etableret 11 pitfall fælder, se Figur 27. 

 
2 En pitfall fælde er den betegnelse som anvendes af bygherrens rådgivere og Miljøstyrelsen for faldfælder. Derfor 
bliver dette engelske betegnelse også anvendt i denne rapport. 
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Figur 27. Ekstra fælder etableret den 30. og 31. marts 2021. Kun to af disse fælder blev nævnt ved diverse tilsyn. De to beskrevne 
fælder er markeret med pile der er indsat af forfatteren. Pile indtegnet af forfatteren. Kilde: Afrapportering af indsamling af padder i 
det lysåbne område i Fælledby (Etape1), udarbejdet af Sweco, Se bilag 83 
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Figur 28. X-hegn ved bunker af afslået græs/urter fotograferet fra bjerget den 8. maj 2021. 

På Figur 28 kan man se det ene af de to X-hegn som kommunen besigtigede ved et kontrolbesøg to dage 

forinden torsdag den 6. maj 2021. Hvis man kigger på X-hegnenes placering, så burde man som minimum 

fra denne vinkel kunne konstatere 2 x-hegn. Dette er dog ikke tilfældet. 

Den 16. maj får vi taget nogle billeder fra en højre elevation, se Figur 29. Umiddelbart burde man kunne se 

et X-hegn mere på Figur 28 når man sammenligner med Figur 29. Konklusionen må være at de resterende 

X-hegn er kommet op i mellem den 6. maj og den 16. maj. 
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Figur 29. Dronefoto fra søndag den 16. maj 2021. Her kan man tydeligt se 6 X-hegn 

Fangst af padder i pitfall fælder 
Amager Fælleds Venner har ikke haft adgang til pitfall fælderne da de er inde på matriklen omgivet af 

byggepladshegn. Derfor er vores kommentarer hertil udelukkende baseret på bygherrens egen 

rapportering til Miljøstyrelsen. Denne rapportering kan ses i Bilag 83 - Afrapportering af indsamling af 

padder Etape 1. 

Afrapporteringen er ikke særlig detaljeret men på side 9 bliver der beskrevet at man søndag den 16. maj 

fanger en lille spidssnudet frø i fælde nr. 3 (se Figur 30) placeret ud mod supercykelstien ud for 

vandrehjemmet. Den spidssnudet frø er i lighed med den store vandsalamander på bilag IV listen over 

beskyttede arter. Det er specielt interessant at frøen bliver fanget uden for denne frøs vandringsafstand til 

kerneyngleområdet. Dette fund bliver ikke, i de rapporter vi har haft adgang til, ikke yderligere evalueret.  



 

Amager Fælleds Venner  Side 29 af 55 
 

 

Figur 30. Rød markering er projektområdet. Den blå markering angiver kendte og formodede kerneyngleområder for spidssnudet 
frø. Den gule markering viser en potentiel ynglelokalitet for brun frø. Den lyserøde cirkel viser den teoretiske maksimale 
vandreafstand for spidssnudet frø (400 meter). Cirklens centrum er placeret i de nærmeste sikre ynglelokaliteter. Orange pil indsat 
af forfatteren. . Kilde Bilag 95, side 2. 

Fangsten fandt sted 9 dage før man afslutter fangstperioden af den store vandsalamander. På dette 

tidspunkt har der været adskillige kontrolbesøg både fra kommunen og fra Miljøstyrelsen. Fælderne burde 

derfor leve op til de udstukne forskrifter for fangst af den store vandsalamander, men gør de nu også det? 

På Figur 31 har forfatteren tilføjet en række orange pile der beskriver hvad det er man kan se på billedet. 
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Figur 31. Billede af fangst af lille spidssnudet frø fra søndag den 16. maj 2021. De beskrivende pile er indsat af forfatteren. Kilde 

Bilag 83, side 9. 

Til at starte med kan vi kigge på spandens placering. For at kunne lede den store vandsalamander hen til 

pitfall fælderne som her er en sort spand, skal man opsætte et paddehegn (grøn dug i baggrunden af 

billedet). Når padden kommer til hegnet, vil den søge til en af siderne og følge hegnet for at finde et sted 

den kan komme igennem. Ideen er så at man placerer pitfall fælderne således at padden ikke kan undgå at 

falde i og blive fanget, når den går langs med hegnet. Dvs. at fælden skal stå helt op til paddehegnet.  

På Figur 31 kan man tydeligt se på billedet at der er en betydelig afstand mellem spandens kant og 

paddehegnet. En afstand der er så stor at den store vandsalamander der følger hegnet sagtens kan passere 

forbi uden at komme i nærheden af spanden. Den store vandsalamander bliver kun op til 16 cm. 

Hvis vi kigger på selve fælden, kan man se den nedgravede spand fortsat har en krave og at denne ikke er 

overdækket med jord. Denne krave gør at salamanderen uden videre kan gå på kanten af fælden uden at 

falde i spanden. Anbefalingen er at man skærer kraven af. Herved tilsikrer man at kanten er mindre end 

1 cm tykkelse og dermed kan salamanderen ikke gå på selve kanten. Et andet krav er at spanden er under 
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jord højde. Disse foranstaltninger tilsikrer at salamanderen ikke støder ind i spanden og falder direkte ned i 

fælden. 

En anden observation er at spandhanken heller ikke er blevet fjernet. Den danner herved et rækværk 

halvvejs rundt om spanden der effektivt reducerer chancerne for at salamanderen vil kravle hen over 

hanken og falde ned i spanden. 

Antager vi nu at der til trods for alle disse mangler er en stor vandsalamander der falder ned i spanden, er 

der fint med græs ol. den kan gemme sig under. Det er dog svært at se om der også er placeret en 

knytnævestor sten eller flyder i bunden som salamanderen og andre smådyr kan kravle op på i tilfælde af 

store regnmængder.  

Det er også vigtigt at f.eks. mus og lignende kan slippe op fra spanden så de ikke finder på at spise den 

store vandsalamander hvis de er fanget sammen. Til dette formål placerer man en lille kvist der er så stor at 

mus sagtens kan slippe ud af fælden og samtidig er så lille at den store vandsalamander ikke kan. 

Anbefalingen til en sådan kvist er at den maksimalt er 1 cm tyk. Typisk vil man vælge en kvist på tykkelse 

med en blyant. I det viste billede på Figur 31 er det tydeligt at man ikke har valgt en kvist men en gren der 

er meget tykkere end en centimeter. Til sammenligning er hanken på den anvendte spand typisk ½ 

centimeter i diameter. Skulle man være så heldig at fange den store vandsalamander i denne fælde, ville 

den uden videre kunne kravle op og ud af spanden igen. 

Selv indfangning af den spidssnudede frø må antages at være rent held, da den ikke ville gå i fælden hvis 

den fulgte paddehegnet. 

Hvis det viste eksempel på en fælde fra bygherrens egen dokumentation, er standarden på de resterende 

fælder på byggeområdet, vil chancerne for rent faktisk at fange en stor vandsalamander være meget lille, ja 

næsten ikkeeksisterende. Det at man ikke har fanget andet end en spidssnudet frø i hele fangstperioden, 

bør medføre en kritisk evaluering af om disse fælder rent faktisk kan fange de dyr man er på jagt efter. 

Evalueringen bør både fortages af bygherren og i særdeleshed også de myndigheder der udsteder 

tilladelserne og dem der har tilsynspligt. En evaluering der efter sund fornuft burde være fortaget inden 

man afslutter fangstperioden. 

Et andet eksempel vi kan kigge på, er et foto taget af By & Havn og lagt på deres hjemmeside se Figur 32. 

Her er der stort set de samme fejl som vi kunne se på Figur 31. Afstanden mellem spand og paddehegn er 

for stor, om end mindre end i det første eksempel. Der er her også en hank på spanden og kraven er ikke 

afskåret. Pinden der skal bruges til at andre dyr end salamanderen kan komme op af fælleden, er 

sandsynligvis den der ligger i forgrunden. Den er også for tyk og hindrer dermed ikke salamanderen i at 

benytte den til at undslippe fælden.  
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Figur 32. Fælde nr. 42. Pile indsat af forfatteren. Foto By & Havn Kilde: 
https://m.facebook.com/pg/byggerietfaelleden/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0. 

Pitfall fælder bliver også anvendt i X-hegn og et eksempel herpå kan man se Figur 33.  

 

Figur 33. Pitfall fælde der bliver undersøgt af en biolog fra Sweco. Kilde: 
https://m.facebook.com/pg/byggerietfaelleden/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0 
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I den opsatte konfiguration har man forsøgt at nøjes med en pitfall fælle, i centeret af x-hegnet, der skulle 

kunne samle padderne der bliver ledt fra de 4 ledehegn hen til fælden. Anvendelsen af en pitfall fælde, har 

sine udfordringer, da man skal sikre at ledehegnet, går helt hen til fælden så padderne ikke kan gå uden om 

fælden. 

Vi har ikke nogen billeder af x-hegn tæt på i enderne som det vi kan se i Figur 33 hvor det er tydeligt at se 

centrum af x-hegnet.  

I forbindelse med opsætning af padde- og x-hegn skal man også nedgrave pitfall fælder. Ideen bag denne 

konfiguration er at når en salamander støder på paddehegnet bliver den ledt til en af siderne. Uanset 

hvilken retning den vælger, vil den blive ledt hen til pitfall fælde hvor den så fanges som illustreret i Figur 

34. 

 
Figur 34. Illustration af hvordan padderne bliver ledt ud til siderne når de kommer til paddehegnet og følger det indtil de falder i en 
af fælderne. 

Den samme konfiguration er gældende både for padde- og x-hegnet.  

Det bedste billede vi har af et x-hegn kan ses i Figur 35 hvor man tydeligt kan se centrum af x-hegnet. På 

billedet kan man ikke se at der er etableret skjul langs hegnets ben. Disse bør være til stede på begge sider 

af hvert ben i x-hegnet som illustreret i Figur 36 A og B. Det ser heller ikke ud til at der er nedgravet pitfall 

fælder for enden af hvert ben i x-hegnet. Klare mangler der vil forringe mulighederne for en succesfuld 

fangst af den store vandsalamander. 
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Figur 35. Foto af x-hegn taget torsdag den 13. maj 2021. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er nedgravet en pitfall fælde i enden 

af hvert ben. Billedet er dog taget fra meget stor afstand, så det kan ikke udelukkes at der er nedgravet piftrall fælder her, men det 

ser ikke sandsynligt ud. Det ser heller ikke ud til at der er etableret nogen former for skjul langs hegnets ben. 

Figur 36 illustrerer 3 forskellige opsætninger af x-hegn fordelt som A, B og C. X-hegn A er den konfiguration 

der er anbefalet af faglitteraturen (se Figur 41 c). B er en konfiguration som bygherren kunne have anvendt, 

men ud fra observationer som f.eks. billedet i Figur 35, ser det ud til at man ikke har valgt denne løsning. 

Tværtimod ser det ud til at man har valgt konfiguration C med kun en fælde i centrum af x-hegnet og ikke 

yderligere fælder eller paddeskjul i opsætningen. 

 

Figur 36. A. anbefalet konfiguration af X-hegn, B mulig konfiguration, C Fælledbys P/S konfiguration af x-hegn baseret på de 
observationer der er foretaget fra stor afstand. 

Fælledby P/S har selv publiceret et nærbillede af en x-fælde som kan ses i Figur 37. Her kan man tydeligt se 

centrum af x-hegnet hvor spanden, der udgør pitfall fælden slet ikke er gravet tilstrækkeligt langt ned i 

jorden. Overkanten af spanden er meget tydelig at se. For at en padde kan falde i denne fælde skal den selv 

kravle op over kanten på spanden, hvilket ikke er særligt sandsynligt. Der er også en krave og hank på 

spanden der, hvis spanden var gravet ordentligt ned, effektivt forhindrer en evt. padde i at falde ned i 

fælden. Dugen i paddehegnet hænger løst og har flere folder, hvilket gør det muligt for padderne at kravle 

over hegnet. Paddehegnet går heller ikke helt op til spanden. Herved kan padden smutte forbi hegnet uden 

at falde i fælden. De løsthængende flapper fra enderne af paddehegnet vil også stå og flagre i vinden. Det 

er ikke utænkeligt at disse flapper med deres bevægelse og larm når det blæser, vil skræmme padderne 

væk fra pitall fælden og ud på arealet hvor der ikke er nogen fælder. 
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Figur 37. Pitfall fælde der bliver undersøgt af en biolog fra Sweco. Pilene er indsat af forfatteren. Kilde: 

https://m.facebook.com/pg/byggerietfaelleden/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0 

Ud fra kun 2 eksempler af de opsatte fælder, som Fælledby P/S selv har fotograferet, er der så mange 

graverende fejl, at man må spørge sig selv om hele denne fangstopsætning overhovedet har nogen brugbar 

funktion til formålet. 

Forvaltningsmyndigheden Københavns Kommune 
Københavns Kommune er forvaltningsmyndighed og skal tilsikre at bygherren overholder alle retningslinjer 

med jævnlige kontrolbesøg.  

Denne myndighed har ved flere lejligheder forsvaret at der ikke er nogen store vandsalamander i 

delområde A og senest i en aktindsigt fra oktober skriver de: 

Det bemærkes endvidere, at der ved tømning af delområde A i foråret 2021 ikke blev 

indfanget nogen individer af stor vandsalamander, hvilket underbygger vurderingen af, 

at delområde A er ubetydeligt som rasteområde for stor vandsalamander. 

Aktindsigt fra Teknik og Miljøforvaltningen tirsdag den 26. oktober 2021 se bilag 319 

 

Spanden er ikke gravet langt 

nok ned 

For stor afstand mellem fælde (spand) og 

paddehegn 

 

https://m.facebook.com/pg/byggerietfaelleden/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0
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Er den dokumenterede fangstmetode tilstrækkelig? 
Kravene til antallet af fælder i område A har bygherrens rådgiver angivet i deres dispositionsforslag: 

Dette er udgangspunktet for Miljøstyrelsens tilladelse til  

 

Figur 39. Miljøstyrelsens dispensation til Fælledby P/S til  indsamling, udsætning og individdrab af arterne stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og skrubtudse. Se bilag 07, side 4. 

Som man kan se af Figur 38 og Figur 39 så øger Miljøstyrelsen antallet af fælder langs hegnet fra 10 til 50, 

men der bliver ikke nævnt noget mht. antallet af X-fælder på området. Man må derfor antage at dette antal 

er forblivet på 10. Den logiske slutning burde være at når halvdelen af fælderne skulle være langs hegnet så 

burde antallet af X-faldfælder ligeledes øges til 50 stk. 

50 fælder langs hegnet svaret til at afstanden mellem fælder på ca. 30 meter. Anbefalingen er dog at 

”Spacing of the pitfalls should generally be between 5 and 10 metres” se bilag 89 side 49. Med en afstand 

Padder indfanges med fald-fælder bestående af en spand nedgravet til lige under jordoverfladen. Der 

etableres i alt 20 fælder i område A og 10 fælder i område B. 

Halvdelen af fælderne i hvert område etableres helt op til paddehegnet, der omkranser området. 

De øvrige fælder etableres inde i området i centeret af et ”X” af midlertidigt paddehegn som ledelinje, 

og en linjelængde på min. 10 m i hvert ben. Der lægges 2 håndstore sten i hver spand, så dyr kan 

bruge dem til at kravle op på. I hver spand sættes en pind på skrå fra spandens bund til spandens 

overkant, der kan anvendes af mindre pattedyr (men ikke padder) til at komme op af spanden. På 

solrige dage fyldes lidt vand i spanden for at sikre padderne mod udtørring. 

Figur 38. Swecos beskrivelse af krav til paddehegnet og faldfælder. Kilde se Dispositionsforslag. Foranstaltninger for Bilag IV 
arter. Bilag 18, side 11. 
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på 10 meter, som er den øvre grænse i anbefalingen, mellem fælderne langs hegnet bør der som minimum 

være 150 fælder. 

Som sådan har bygherren eller deres rådgiver ikke kvalificeret hvor mange store vandsalamandere området 

potentielt kan have. 

En undersøgelse af bestandstørrelsen i byggefeltet og i omkringliggende områder, vil 

kunne kvalificere vigtigheden af byggefeltet som habitat og omfanget af afværgetiltag 

kan justeres herefter. 

Kilde: Bilag IV arter. Præcisere og uddybe dele af afsnit 3.5 Bilag IV-arter i rapporten Vejlands Kvarter – Kortlægning af natur 

Udarbejdet af Rambøll, 6. marts 2020. Side 10. Se bilag 95. 

Sammenlagt udgør område A et areal på over 13 hektar. Et areal af denne størrelse er anbefalingen fra 

Miljøstyrelsens rekommanderede grundbog: ”Great crested newt mitigation guidelines” at man i et område 

med en forventet lille population  bør have 50 fælder pr. hektar, se Figur 40. Dvs. at hvis vi følger disse 

anbefalinger bør der være opsat mindst 650 fælder og ikke kun 50. 

 

Figur 40. Fra bilag 84 - Great crested newt mitigation guidelines, side 52 

Det er også værd at bemærke at antallet af minimumsfangstdage er 25 og ikke 30 som anbefalet i den 

engelske vejledning, se Figur 40. 

I selve indhegningen er hovedfokus på paddehegnet der omkranser område A og ikke fangstfælderne der er 

inde på selve området. Sweco anbefaler at der opsættes 10 x-fælder i område A hvilket først bliver gjort i 

slutningen af fangstperioden.  

I den engelske guide anbefaler man at dele området op i flere små områder med paddehegn og fælder som 

vist i  Figur 41 punkt a). Ligeledes anbefales det at man i områder hvor man potentielt har et hotspot for 

padder som f.eks. hvor den store hvidpil gror, bør omkranse hele området med paddehegn Figur 41 punkt 

c) og ikke kun med trådhegn og i umiddelbar nærhed en x-fælde se billede i Figur 42. 

En af årsagerne til dette er at padderne først går til deres vandhuller når de er kønsmodne og det tager 3-4 

år. Dvs. at de første 3-4 leveår hvor salamanderne ikke er kønsmodne, forbliver de i et meget lille afgrænset 

område. Disse juvenile salamandere har man slet ikke taget højde for at indfange i den fangstopsætning 



 

Amager Fælleds Venner  Side 38 af 55 
 

som Fælledby P/S her har valgt at anvende. De må derfor lade livet når maskinerne rykker ind efter en 

meget begrænset rydning af salamandere fra området. 

En anden anbefaling er at man omkranser paddernes tilflugtssteder, men hvor finder man disse? Her kan 

faglitteraturen også hjælpe:  

Rastestederne er oftest knyttet til skov og til menneskeboliger. Ved bygninger raster de 

under brædde- og stenbunker, terrassefliser, i fugtige udhuse, kældre o.lign. Det er 

vanskeligt at afgrænse egentlige rasteområder, da arten på land forekommer spredt på 

egnede lokaliteter. 

Kilde: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administration og planlægning. Side 125. Se bilag 102. 

Med andre ord burde hele vandrehjemmet have haft større fokus og været indhegnet med paddehegn i 

hele fangstperioden. Dette var ikke tilfældet. 

I område B som er området man vil rydde for padder i fase 2 skriver Sweco følgende: 

I krattet er der fundet 13 bunker af grene/kvas, der skal flyttes. Eksisterende bunker af 

afskåret vegetation i krattet består primært af gyldenris og i enkelte tilfælde af grene og 

kvas. Da de fungerer som rastested (dagskjul) for stor vandsalamander skal bunkerne 

gennemsøges og flyttes til en placering i krattet uden for paddehegnet nord for 

område B 

Kilde se Dispositionsforslag. Foranstaltninger for Bilag IV arter. Se bilag 18,side 11 

Men hvorfor kun flytte grene og kvasbunker fra område B? Der er flere liggende bunker i område A. Her 

bemærker Rambøll i deres undersøgelse af området for bygherren: 

Omkring vandrehjemmet ligger flere midlertidige materialeoplag. Da det meste af projektområdet, 

herunder hele vandrehjemmet, ligger inden for den normale vandringsafstand af kendte ynglesteder for stor 

vandsalamander, kan det ikke udelukkes, at stor vandsalamander også raster i forbindelse med sådanne 

menneskeskabte strukturer. 

Kilde: Bilag IV arter. Præcisere og uddybe dele af afsnit 3.5 Bilag IV-arter i rapporten Vejlands Kvarter – Kortlægning af natur 

Udarbejdet af Rambøll, 6. marts 2020. Side 7. Se bilag 95. 

Ved en af kommunens kontrolbesøg bemærkes bl.a. følgende: 

De manglende x-hegn med faldfælder (jf. besigtigelse af 26. april 2021) blev besigtiget. 

Som aftalt var de placeret ved den store hvidpil og ved bunker af afslået græs/urter. 

Kilde: Besigtigelsesnotat 6. maj 2021 - Vejlandskvarteret, Sagsnummer 2021-0117418, Dokument nr. 2021-0117418-5. Se bilag 70. 

Så der er gren- og græsbunker i område A men man vil ikke gennemgå dem og flytte materialet i lighed 

med det man har planlagt for område B. Gren- og græsbunker anses fortsat for potentielle vigtige 

rastesteder og derfor placerer man x-fælden i deres umiddelbare nærhed. Et tiltag som må betegnes som 

utilstrækkeligt. 

En anden anbefaling er udlægning af tæppefliser eller liggende langs paddehegnet imellem pitfall fælderne 

som illustreret med små retankler i Figur 41. En ekstra foranstaltning hvor den store vandsalamander kan 

søge tilflugt og derfor velegnet til yderligere inspektion i forbindelse med tømningen af fælderne. Et tiltag 

som ikke er anvendt i dette projekt.   
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Figur 41. Fra bilag 84 - Great crested newt mitigation guidelines, side 53 
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Figur 42. Billede af X-hegn opsat i umiddelbart nærhed af den store hvidpil i område A 

Selv om Miljøstyrelsen kun delvist baserer deres retningslinjer på den engelske vejledning så er det 

bemærkelsesværdigt at minimumsforanstaltningerne er mindre end minimumsanbefalingerne fra 

faglitteraturen. Både Miljøstyrelsen og bygherrens rådgiver kender til den engelske vejledning hvilket man 

tydeligt kan se i referencer og henvisninger fra begge parter. Men hvorfor vælger man så ikke at følge disse 

vejledninger? 

Fælledby P/S’ Advokats kommentar til denne rapport 
De forudgående kapitler indgår som en del af det supplerende materiale i Amager Fælleds Venners klage til 

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Fælledby P/S’ advokat bemærkninger til rapporten (se bilag 315) herunder, indgår ligeledes som et indlæg i 

klagesagen. 

• Miljøstyrelsen har bekræftet, at Projektselskabet har levet op til vilkårene i Miljøstyrelsens 

dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen af 11. marts 2021. 

• Projektet har opfyldt at afværgeforanstaltningerne etableres således, at de har den virkning, der er 

beskrevet og forudsat i miljøkonsekvensrapporten. 

• Der er ført løbende tilsyn med paddehegnet, og at eventuelle mindre uhensigtsmæssigheder, 

herunder beskadigelser af paddehegnet opstået som følge af hærværk, straks er blevet udbedret. 

• Paddehegnet er etableret korrekt og i overensstemmelse med hegningsvejledningen. 

• Antallet af faldfælder er i overensstemmelse med vilkårene i Miljøstyrelsens dispensation. 

• Antallet af X-hegn er i overensstemmelse med dispositionsforslag udarbejdet af Sweco den 3. 

december 2020. 

• Projektselskabet har alene udført forberedende arbejde i det lysåbne område, herunder 

hovedsageligt ryddet enkeltstående buske og tjørn af 1-1,5 meters højde. 

Hovedparten af kommentarerne til denne rapport kan stå uden yderligere bemærkninger og overlades til 

læseren at vurdere. Et enkelt punkt er dog helt nyt og det er kommentaren om at der skulle have været 



 

Amager Fælleds Venner  Side 41 af 55 
 

udført hærværk på paddehegnet. En observation der ikke fremgår af de referater og bemærkninger hvori 

Amager Fælleds Venner har fået aktindsigt? 

Hvor mange padder fanger andre projekter? 

2011-2020 Danmark 
Indfangning, flytning og individdrab af padder er noget som byggeselskaberne skal søge om tilladelse til. 

Hele processen der ligger bag en sådan opgave må forventes at medføre en forholdsvis stor omkostning for 

bygherren, både mht. afværgeforanstaltninger og forsinkelser af projektet. Det må derfor antages at 

ansøgning om indfangning, flytning og individdrab af padder ikke er noget man bare indgiver medmindre 

man ved at der er padder i området. 

I 2020 blev der givet dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til etablering af et nyt hospital i 

Nordsjælland i henhold til Miljøministeriets Sagsnummer: 2020 – 29289.  

Det bemærkelsesværdige ved denne dispensation var at også her fangede man nul padder ligesom i 

område A på Amager Fælled.  

I selve billeddokumentationen sendt til Miljøministeriet kan man se hvorledes fælderne her er opført. Der 

er et begrænset antal billeder men i det her viste eksempel i Figur 43 kan man måske danne sig en ide om 

hvorfor der heller ikke her blev fanget nogen padder. 

I dette tilfælde er spanden ikke gravet ned under jordhøjde og kanten af spanden udgør et decideret 

rækværk flere steder. Bygherren pointerer at jorden slutter helt tæt til spanden, men i dette tilfælde har 

det ikke nogen betydning, når ikke spanden er gravet under jordhøjde. Kraven på spanden er heller ikke 

fjernet og dette sammen med en mindre afstand til selve padehegnet gør at en padde potentielt kan gå 

langs med paddehegnet uden at falde i spanden. 

På flere billeder kan man se at der anvendes afsætningspæle til at smådyr kan kravle op af spanden. 

Afsætningspæle er typisk 2,5 cm tykke og slet ikke egnet til at forhindre den store vandsalamander i at 

kravle op af fælden. Tykkelsen på denne pind må maksimalt have en diameter på 1 cm eller mindre. Samlet 

set må denne fælde anses som uegnet til at fange den store vandsalamander. 

Mærkeligt nok har man taget et billede af en frø lige ved fælden, men det til trods blev der ikke registreret 

nogen fangst af disse? 
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Figur 43. Nyt hospital i Nordsjælland i henhold til Miljøministeriets Sagsnummer: 2020 – 29289. Pilen med beskrivelse er indsat af 
forfatteren. 

Skjulet i Figur 43 er ud fra hvad man kan se, et nyt overskåret bræt. Dette egner sig ikke særlig godt som 

skjul da det først bliver rigtigt attraktivt for salamanderen når det går i forrådnelse og dermed i sig selv har 

en vis fugtighed.  De anbefalede tæppefliser absorberer meget hurtigere fugt og vil, iflg. undersøgelser, i 

løbet af meget kort tid være velegnet til salamanderen som skjul. 

Der er yderligere tre projekter inden for de sidste 10 år men der er ikke sendt dokumentation fra selve 

fangstmetoderne til Miljøministeriet. I det ene projekt fangede man i 2021 nul padder (Kilde: 2021-6459) 

og i et andet i 2013 fangede man tilsvarende nul padder (Kilde: NST-41500-00141) hvorimod man i det 

sidste der blev lavet i 2011, indfangede 43 padder (Kilde: NST-41500-00133).  

Så ud af alle de projekter hvor man har søgt om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen har man 

ikke fanget nogen padder siden 2011. En statistik der burde afstedkomme en evaluering af 

fangstmetoderne frem for at konkludere, at der ikke findes nogen former for padder i områderne, for hvis 

der ikke gjorde, hvorfor så søge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen? 
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1990-2010 Amager Fælled 
Går vi endnu længere tilbage, bliver det sværere at finde noget fyldestgørende dokumentation. Så i det 

følgende sætter vi kun fokus på Amager Fælled. Her udgjorde det samlet areal i 1990 ca. 312. hektar. 

Arealet er indtegnet i Figur 44. 

 

Figur 44. Amager Fælleds areal er her indtegnet med hvid streg, som det så ud i 1990 med et samlet areal på ca. 312 ha. Luftfoto 
(Google, 2015) 

Københavns Kommune fik i 1990 udarbejdet en status for plante- og dyrelivet på en del af Amager Fælled 

der konkluderede: 

”Undersøgelsesområdet har et meget rigt og varieret plante- og dyreliv, der bl.a. 

rummer en række sjældent forekommende arter. Amager Fælleds betydning for disse 

arter skal ses på baggrund af, at denne naturtype er i stærk tilbagegang i Danmark. 

Fælleden kan generelt klassificeres som et naturområde af national betydning.” 

(Ornis Consult, 1990) 

 

I rapporten indtegnede man de vigtigste hotspots for plante og dyrelivet på Amager Fælled som kan ses i 

Figur 45. 
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Figur 45. Områder med stor betydningsfuld naturværdi fra 1990-undersøgelsen er herover markeret. 1. Svampesteder 2. 
Plantesteder 3. Padder og krybdyr 4. Billesteder 5. Sommerfuglesteder. Undersøgelsesområdet er indtegnet med sort streg. 

En stor del af de områder der indeholdt en anseelig naturværdi, blev ved etableringen af Ørestaden og 

metrostrækningen bebygget. Dette er indtegnet med rødt på Figur 46. 
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Figur 46. De rødmarkerede områder der i 1990 blev registret med stor naturværdi på Amager Fælled, blev omkring årtusindskiftet 
bebygget og hovedparten indgår ikke længere som en del af Amager Fælled. Se Figur 45 for tegnforklaring af de nummererede 
felter. 

Ørestaden og Metroen inddrog dengang sammenlagt ca. 16% af Amager Fælled. Som det kan ses i Figur 45 

og specielt Figur 46 er der arealer med stor naturværdi der blev bebygget. Arealer der havde et rigt liv med 

bl.a. flere bilag IV arter. I forbindelse med projektet blev der ikke udarbejdet nogen VVM3 undersøgelse. 

Ligeledes blev der heller ikke lavet nogen afværge foranstaltninger for bilag IV arterne. Begrundelsen herfor 

er at bebyggelsen er vedtaget ved lov om Ørestad i 1992. Derfor er foranstaltninger iht. Bernkonventionen 

og habitatdirektivet ikke implementeret i forbindelse med disse anlægsprojekter. Med andre ord vedtog 

man dengang en lov der overtrumfede miljølovgivningen, der dermed ikke kom i spil. 

 
3 VVM - Vurdering af Virkningerne på Miljøet 
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Konklusion 
Amager Fælled har nu i næsten 30 år været skueplads for hvordan lovgivningen er blevet bøjet for helt at 

tilsidesætte beskyttelsesforanstaltninger for naturen. I denne periode har vi set områder der først bliver 

fredet, hvorefter fredningen næsten øjeblikkelig bliver fjernet igen, så man kunne bygge Ørestaden. 

Miljølovgivningen burde dog forsat sikre arterne og deres habitat i dette naturområde som biologer anser 

for at være af national betydning. En foranstaltning der tilsyneladende ikke har været taget i betragtning. 

Siden 1979 har Bernkonventionen været indarbejdet i vores lovgivning til beskyttelse af arter. Beskyttelsen 

blev udvidet med habitatdirektivet som rådet for de europæiske fællesskaber udstedte i maj 1992. Først i 

2002 implementerer man habitatdirektivet i Danmark da man forinden var overbevist om at direktivet 

allerede var implementeret i den eksisterende miljølovgivning. Dette til trods havde det ingen indflydelse 

på det arbejde der var i fuld gang med etableringen af Ørestaden og som allerede havde inddraget 16% af 

Amager Fælled. 

Da man i 2017 vil bygge yderligere en del af den tilbageværende frede Amager Fælled, får man Folketinget 

til at affrede området ved implementere en ny singulær lov for området. Dette gør man uden at involvere 

fredningsmyndighederne. Denne gang vælger bygherren dog at laven in frivillig VVM-undersøgelser. Heri 

har man dog gjort sig store anstrengelser for at hensynet til naturen, ikke skal forhindre yderligere 

bebyggelse.  

Fra bygherrens side er der indtænkt en række afværgeforanstaltninger, der med små rettelser bliver 

godkendt af kommunen og Miljømyndighederne. Selv om bygherren får godkendt deres udarbejdede 

afværgeforanstaltninger, bliver de langtfra fulgt. 

Man kan forledes til at tro at disse planer burde være fulgt til punkt og prikke. Rådgivningsfirmaet der med 

deres ekspertise udarbejder ansøgningerne og planerne for hvordan man sikrer bilag-IV arter blev ansat til 

opgaven. Dertil udfører både Miljøstyrelsen og Københavns Kommune, regelmæssige kontrolbesøg der 

skulle sikre at alle tilladelserne bliver overholdt. Ved flere lejligheder har disse kontrolbesøg påpeget fejl og 

mangler. Disse henstillinger har langt fra været tilstrækkelige som man kan se i nærværende rapport.  

Projektselskabet derimod er af en anden opfattelse. Iflg. Dem har myndighederne løbende tilset 

afværgeforanstaltningerne og alle henstillinger fra myndighederne er blevet fulgt. Fra deres perspektiv er 

forskrifterne for beskyttelsen af bilag IV arterne blevet fulgt. Et perspektiv der tydeligt viser at fokus ikke er 

på naturbeskyttelse, men nærmere om man overholder myndighedernes forskrifter. Forskrifter der er så 

udetaljeret at bygherren og kontrolmyndighederne selv skal tolke hvordan de implementeres. 

Amager Fælleds Venner har søgt om aktindsigt i dispensationer og afværgeforanstaltninger for bilag-IV 

igennem de sidste 30 år. På denne baggrund kan vi se at myndighederne kun registrere de sager hvor der 

rent faktisk er givet dispensation. Der er således ikke noget billede af hvor mange projekter der er blevet 

afvist (se bilag 273). 

Miljømyndighederne foretager en faglig og juridisk belysning af de indkommende sager på baggrund af en 

række kriterier der skal være opfyldt før en tilladelse kan udstedes. Det ser dog ikke ud til at 

myndighederne udarbejder en decideret evalueringsrapport, der klart skitserer hvilken overvejelser 

myndighederne har gjort og på hvilken baggrund en tilladelse bliver udstedt eller afvist.  

Et andet spørgsmål man kan stille er om kontrolinstanserne har det fornødne værktøj og kvalifikationer til 

at kunne varetage den løbende kontrol og evaluering af projekterne der har fået dispensation fra 

artsfredningsbekendtgørelsen? 
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Med undersøgelsen her på Amager Fælled er vi kun begyndt at kradse i overfladen, og det kan tyde på at vi 

kun ser toppen af isbjerget. Selv når man kigger på andre liggende projekter, viser der sig en tendens der er 

langt fra enestående. Det er ikke kun data fra de godkendte projekter der burde få alarmklokkerne til at 

ringe hos myndighederne, men også data fra vores forskere der gang på gang påpeger at vi mister arter i et 

rasende tempo. Miljølovgivningen burde netop forhindre forarmelsen af den danske natur. Alt sammen, 

information der burde få vores myndigheder til at genoverveje deres implementering af miljølovgivningen. 

For som det er nu, ser det ikke ud til at Danmark er i stand til at håndhæve miljølovgivning og vores 

internationale forpligtigelser, da andre interesser tilsyneladende vejer tungere. 
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Tidslinje for aktiviteter ifm. rydningen af Amager Fælled 2020-2021 
3. december 2020. Sweco udarbejder et dispositionsforslag til By & Havn og PensionDanmark for 

foranstaltninger for bilag IV Arter. Se bilag 18 

Fredag den 5. februar 2021 søger projektselskabet om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til 

flytning og genudsendelse af padder med start primo april. Kilde Mail til mst@mst.dk fra Projektselskabet 

og SWECO. Sent: 5. februar 2021 21:46 To: ‘mst@mst.dk’ mst@.mstdk Subject: 

Artsfredningsbekendtgørelsen II Ansøgning om dispensation. Se bilag 16. 

Onsdag den 10. februar kontakter Sweco Miljøstyrelsen og skriver ”… har projektet en stram tidsplan, og 

projektet opstarter derfor snarest muligt i det tidlige forår. Kilde mail til judhe@mst.dk 10-02-2021 12:07 

fra Sweco. Se bilag 19. 

Torsdag den 11. februar 2021 udsteder Københavns Kommune VVM-tilladelse til etablering og drift af 

byudvikling på en del af Amager Fælled, kaldet Vejlands Kvarter. Kilde Sagsnummer 2020-0840090-26, 

Dokumentnummer 2020-0840090. Se bilag 02. 

Onsdag 24. februar 2021 begynder bygherren at udlægge køreplader med store maskiner på området og 

opsætning af trådhegn. Aktiviteter der i sig selv kan medføre individ drab på den Store Vandsalamander, vel 

og mærke 16 dage inden man har fået tilladelse til at flytte salamanderen og 12 dage før man ansøger om 

tilladelse til dispensation for individdrab fra artsfredningsbekendtgørelsen.  Kilde: Amager Fælleds Venners 

observationer på lokalitet. Se bilag 109. 

Onsdag 24. februar 2021 afholder By & Havn møde for interessenter hvor de bl.a. forklarer den kommende 

tidsplan. Under mødet blev der spurgt ind til om man havde indhentet alle tilladelse hvilket blev bekræftet. 

På baggrund af et Facebook opslag blev der spurgt ind til om man havde planer om at bortjage Lærkerne på 

byggefeltet med hunde. Dette blev afvist. Deltagerne fremhævede ligeledes at udlægningen af køreplader 

som man var i gang med, potentielt kunne dræbe Den Store Vandsalamander der ligger i vinterhi i 

bundvegetationen, eller er vågnet og vandre fra gemmesteder ved bebyggelsen over Lærkesletten mod 

ynglevandhuller lige øst for projektområdet. Ligeledes indbyder kørepladerne til at arten vil søge ly under 

kørepladerne når de ligger direkte på jorden og som konsekvens heraf vil blive mast ved overkørsel af 

maskiner. Kilde: Amager Fælleds Venner. Se bilag 82. 

Onsdag den 24. februar 2021 sender miljøstyrelsen brev med opklarende spørgsmål til Sweco ifbm 

ansøgning om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen i Vejlands Kvarter. Heri anbefaler 

Miljøstyrelsen at de også skal søge om dispensations for individdrab. Kilde Miljøstyrelsen Arter og 

Naturbeskyttelse J.nr. 2021 – 6459 Ref. NYELE Den 24. februar 2021. Se bilag 20. 

Torsdag den 25. februar 2021 stoppede selskabet med udlægning af yderligere køreplader. Pladerne bliver 

dog ikke fjernet. Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet 

Mandag den 1. marts 2021 fremsender bygherren og Sweco svar til Miljøstyrelsen. Heri ansøger de også 

om tilladelse til individdrab. Der bliver ligeledes fremhævet at ”Det er væsentligt for projektets fremdrift, at 

der foreligger en afgørelse fra Miljøstyrelsen i indeværende uge”. Kilde: E-mailtitel: RE: Forespørgsel om 

dispensationsansøgning artsfredningsbekendtgørelsen - Vejlands Kvarter (Fælledby) - sags nr. 202 1-6459 

(MST Id nr.: 2663983). Sendt: 01-03-2021 17:33 til nyele@mst.dk Se bilag 21. 

Onsdag 3. marts 2021 Startede selskabet rydning af krat i område A. Der blev ligeledes sat 

fugleskræmselsdrager og vimpler op. Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet. Se bilag 

113, 114, 115 og 116.  
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Onsdag den 3. marts 2021 besigtigede Miljøstyrelsen Fælledby projektområde foranlediget af Amager 

Fælleds Venners anmeldelse den 25. februar 2021. Konklusionen var at der ikke var tegn på individ drab på 

padder eller ødelagte fugle reder. Kilde Miljøstyrelsen Arter og Naturbeskyttelse J.nr. 2021 – 6459. Se bilag 

30. 

Torsdag 4. marts 2021 søger Allan Budolf og Mads Meilvang Sørensen om nedrivningstilladelse. Kilde 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Orientering om ansøgning om byggetilladelse, 9. marts 2021 

Sagsnummer:959194 eDoc:2021-0074059 Matrikelnummer: 409 EK, Kbh.Ejendomsadresse: Vejlands Allé 

200 Ejendomsnummer: 40493. Se bilag 117. 

Onsdag den 10. marts 2021 indsender Amager Fælleds Venner klage over Vejlands Kvarter vedtaget ved 

kommunalplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599 m. miljørapport til Planklagenævnet. Se bilag 41. 

Onsdag den 10. marts 2021 indsender Amager Fælleds Venner klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet en 

Klage vedr. VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter. Se bilag 42. 

Torsdag den 11. marts 2021 møde på Danhostel mellem Amager Fælleds Venner, Københavns Kommune, 

By & Havn og Fælledby P/S.  

Torsdag den 11. marts indsender Amager Fælleds Venner til Planklagenævnet, supplerende klage mod 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentations vedtagelse dateret 4. februar 2021 (offentliggjort 11. 

februar 2021) af lokalplan 599 og kommuneplantillæg nr. 4 om Vejlands Kvarter. Se bilag 35. 

Torsdag den 11. marts indsender Amager Fælleds Venner til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klage over 

VVM-tilladelse nr. 2020-0840090 meddelt af Københavns Kommune. Se bilag 34. 

Torsdag den 11. marts tildeler Miljøstyrelsen Udviklingsselskabet Vejlands Kvarter P/S dispensation til 

indsamling og udsætning af arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og skrubtudse. Der gives 

ligeledes dispensation til individdrab af disse arter. Kilde Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse J.nr.2021 

– 6459. Se bilag 07. 

Fredag 12. marts 2021 udsteder Miljøministeriet dispensation til bygherren til flytning og individdrab af 

padder ifm. Byggeprojektet. Kilde se bilag 23. 

Tirsdag den 30. marts 2021 og onsdag den 31. marts 2021 blev der etableret faldfælder og indsamling af 

padder påbegynder. Kilde: SWECO, Notat Afrapportering af indsamling af padder i det lysåbne område i 

Fælledby (Etape 1) Dato 2021-06-02. Se bilag 83. 

Mandag den 26. april 2021 besigtigelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der blev konstateret at 

paddehegnet stedvist bør strammes op, så padderne ikke kan kravle under. Der er ikke etableret pit fall 

traps med X-formede hegn. Sweco vil lægge nøde sten eller liggende på den udvendige side af paddehegnet 

så hegnet slutter tæt til terræn. Stendige ud for det lysåbne areal (A) er etableret. Kilde 69. 

Torsdag den 29. april 2021 sender Amager Fælleds Venner en klage til teknik- og miljøborgmester Ninna 

Hedeager Olsen over fejl og mangler ved afværgeforanstaltningerne. Se bilag 26. 

Torsdag den 6. maj 2021 Københavns Kommune besigtiger Amager Fælled for at kontrollere, at VVM-

tilladelsens vilkår bliver overholdt. 

Besigtigelsesnotat: Miljøstyrelsen havde indkaldt til besigtigelsen på baggrund af anmeldelse af påstående 

overtrædelser af vilkår i Miljøstyrelsens tilladelse af 11. marts 2021 (j.nr. 2021 -6459). Der blev konstateret 

50 nedgravet faldfælder langs hegnets inderside. Ved besigtigelsen blev det konstateret at til trods for 
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nøddesten var der fortsat hul under hegnet pga. terrænets ujævnhed. Udbedring blev iværksat med det 

samme af Tscherning. På besigtigelsestidspunktet var der etableret x-hegn ved den store hvidpil og ved 

bunker af afslået græs/urter. Ved det ene x-hegn var der ca. 5 cm hul mellem hegn og spand, hvorved 

padder kan undgå at falde i spanden. Dette blev påtalt. Kilde Teknik- og Miljøforvaltningen 

Besigtigelsesnotat 6. maj 2021 - Vejlandskvarteret, Sagsnummer 2021-0117418, Dokumentnummer 2021-

0117418-5. Se bilag 70. 

Onsdag den 12. maj 2021 skriver Københavns Kommunes et notat om deres Udtalelse over klagenummer 

1020466, 1020495 og 1020533 vedrørende miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Kilde: Sagsnummer 2021-0093211, Dokumentnummer 2021-0093211-19. Se bilag 108. 

Søndag 16. maj 2021 blev der fanget en lille spidssnudet frø i fælde nummer 3. Dette er 10 dage efter 

Miljøstyrelsens besigtigelse. Kilde: Notat Afrapportering af indsamling af padder i det lysåbne område i 

Fælledby (Etape 1) Dato 2021-06-02. Se bilag 83. 

Mandag den 17. maj 2021. Københavns Kommune sender notat vedrørende afværgeforanstaltninger i 

relation til stor vandsalamander på Lærkesletten. Notatet blev udarbejdet i forbindelse med henvendelse 

fra Amager Fælleds Venner om utilstrækkeligt tilsyn af afværgeforanstaltningerne. Kilde Teknik og 

Miljøforvaltningen, Sagsnummer 2021-0121938, Dokumentnummer 2021-0121938-2. Se bilag 09. 

Torsdag den 21. maj 2021 tildeles ansøger c/o Allan Budolf tilladelse til nedrivning fra den 20. maj 2021. 

Tilladelsen gælder 1 år. Kilde Teknik- og Miljøforvaltningen, Sagsnummer: 959194 eDoc:2021-0074059 -

Matrikelnummer:409 EK, Kbh. Ejendomsadresse: Vejlands Allé 200 Ejendomsnummer: 40493 

Tirsdag 25. maj afslutter indsamling af padder i det lysåbne område. Kilde: Notat Afrapportering af 

indsamling af padder i det lysåbne område i Fælledby (Etape 1) Dato 2021-06-02. Se bilag 83. 

Tirsdag den 25. maj 2021. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at Fælledby P/S i forbindelse med byggeriet på 

Amager Fælled har forårsaget individdrab på stor Vandsalamander, som kan medføre en betydelig negativ 

påvirkning af opnåelse eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for arten og dermed udgøre en 

miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade. Kilde Miljøministeriet Arter og Naturbeskyttelse J.nr. 

2021 – 9125. Se bilag 29. 

Onsdag den 9. juni 2021 påbegynder brugen af store maskiner til komprimering af arealet i område-A. 

Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet. Se bilag 124. 

Torsdag den 17. juni 2021. Udstedelse af tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til grave- og 

anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen i forbindelse med modningsarbejder på matr.nr. 409 

Eksercerpladsen, Vejlands Alle 200, 2300 København S. Kilde Sagsnummer 2021-0134693, 

Dokumentnummer 2021-0134693-2. Se bilag 44. 

Tirsdag den 22. juni 2021. Amager Fælleds Venner indgiver klage over Miljøstyrelsens afgørelse den 25/5-

2021 om risiko for miljøskade efter reglerne om individbeskyttelse for stor vandsalamander. Se bilag 59. 

Mandag den 28. juni 2021 indgiver Amager Fælleds Venner en klage til Miljøministeriet over Fælledby P/S 

overtrædelser af vilkår i VVM-godkendelsen heriblandt: Manglende paddehegn, tilladelse til 

terrænregulering, godkendelse af metode for terrænregulering, støjdæmpning af maskiner, støjende 

aktivitet uden for tidsrummet kl. 8-17, udførelse af bygge- og anlægsarbejde i weekenderne. Se bilag 48. 

Mandag den 28. juni 2021 indsender Amager Fælleds Venner til Københavns Kommune og Miljøstyrelsen et 

indlæg om overtrædelser af vilkår i VVM-godkendelsen. Se bilag 28. 
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Tirsdag den 29. juni 2021 indsender Amager Fælleds Venner til Københavns Kommune og Miljøstyrelsen 

tillæg til indlæg i relation til byggeaktivitet på Vejlands Kvarter Vedr. diverse overtrædelser af vilkår i VVM-

godkendelse. Se bilag 27. 

Mandag den 5. juli 2021 afholder Teknik og Miljøforvaltningen møde med bygherren om paddehegnet i den 

nordlige del af område A. Hegnet blev besigtiget og intakt men det blev konstateret til stede men var 

overbevokset. Der blev også diskuteret byggeplads hegn om område B. Se bilag 72. 

Onsdag den 7. juli 2021 Nævnenes Hus meddelelse af opsættende virkning i klagesag om Københavns 

Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599 med tilhørende 

miljørapport. Kilde Nævnenes Hus: Sagsnr.: 21/03709, 21/03706,21/03705 og 21/03708 Klagenr.:1020396, 

1020529,1020497 og 1020498. Se bilag 47. 

Onsdag den 7. juli 2021 afgørelse fra Miljø- og Fødevareklageklagenævnet om opsættende virkning af klage 

over § 25-tilladelse til byudviklingsprojekt i Københavns Kommune. Kilde Nævnenes Hus: Sagsnr. 21/05337, 

21/05338 Klagenummer: 1020495,1020533. Se bilag 46. 

Onsdag den 7. juli 2021. Telefonnotat Horton. MB bekræftede, at tilladelser udstedt med udgangspunkt i 

§25-tilladelsen stadig er lovlige. Efter MBs vurdering kan nævnet stoppe arbejdet - hvis byggeriet 

fortsætter. Byggeriet kan fortsætte på egen risiko/regning. Se bilag 100. 

Mandag den 12. juli 2021 påbegynder slåning af græs med buskrydder, på begge sider af det opsatte 

paddehegn. Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet. Se bilag 119. 

Tirsdag den 13. juli 2021 udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen notatet ”Vurdering af dokumentation 

om stor vandsalamanders rastesteder, Fælledby”. Sagsnummer 2021-0196554, Dokumentnummer 2021-

0196554-5. Se bilag 107. 

Tirsdag den 13. juli 2021 skriver enhedschef Jørgen Lund Madsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen brevet 

"Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om opsættende virkning for klagen over §25-

tilladelsen" til Fælledby P/S. Heri hentydes der til at det forsat er tilladt at fortsætte med de igangværende 

aktiviteter til trods for afgørelse fra Miljø- og Fødevareklageklagenævnet onsdag den 7. juli 2021 om 

opsættende virkning. Kilde: Sagsnummer 2021-0196554, Dokumentnummer 2021-0196554-4. Se bilag 14. 

Onsdag den 14. juli 2021 sender Københavns Kommune en orientering til Teknik- og Miljøudvalget 

omhandlende status og handlemuligheder omkring Vejlands Kvarter efter klagenævnenes beslutning om 

opsættende virkning. Konklusionen er at Københavns Kommune ikke længere er kontrolmyndighed, der nu 

påhviler Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kilde Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer i F2 2021 - 3507, 

Dokumentnummer i F2 196112 Sagsnummer i eDoc 2021-0196554. Se bilag 49. 

Torsdag den 15. juli 2021 genoptager Fælledby P/S nedrivningen af vandrehjemmet og slåning af græs med 

buskrydder. Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet. 

Fredag den 16. juli 2021 indsender Amager Fælleds Venner en Indstævning af Københavns Kommune til 

Ankestyrelsen, for overtrædelse af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet opsættende 

virkning af lokalplan Vejlandskvarter (Fælledby). Se bilag 62 og 63. 

Mandag den 19. juli 2021 går Fælledby P/S i fuld gang med alle aktiviteter. Aktivister prøver at stoppe dem 

men bliver fjernet af politiet. Se bilag 126. 



 

Amager Fælleds Venner  Side 52 af 55 
 

Mandag den 19. juli 2021 besvarer Teknik- og Miljøforvaltningen på aktindsigt vedr. besigtigelser på 

Amager Fælled jf. notat af 26. april og 6. maj. På besigtigelsen blev kun to af de opstillede x-fælder 

gennemgået. Se bilag 233. 

Torsdag den 22. juli 2021 anmoder Amager Fælleds Venner Fælledy P/S om at stoppe alt byggeaktivitet 

inden tirsdag den 27. juli 2021 kl. 12.00. I modsat fald vil der blive rejst en fogedsag mod selskabet. Se bilag 

03 

Fredag den 23. juli 2021 anmoder Fælledby om at modtage vejledning fra nævnene om rækkevidden af deres 

afgørelser. Se bilag 74. 

Lørdag den 24. juli 2021 arbejdet på Lærkesletten fortsætter. Kilde Amager Fælleds Venner.  

Søndag den 25. juli 2021 besvarer Fælledby P/S ’s advokat Amager Fælleds Venners anmodning om at 

stoppe alt bygge aktivitet. Svaret herfra er at en fogedbegæring vil være åbenbart ubegrundet og uhjemlet. 

Kilde e-mail til advokat Johan Løje fra Fælledbys advokat Bruun & Hjejle. Se bilag 04 

Mandag den 26. juli 2021 fremsender Teknik og Miljøforvaltningen orientering til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet om Kommunens holdning til at Fælledby P/S igangsatte arbejde i Kommunens optik 

er fuldt lovligt og deres argumentation herfor. Kilde Sagsnummer 2021-0196554 Dokumentnummer 2021-

0196554-18. Se bilag 12 

Tirsdag den 27. juli 2021 indgiver Amager Fælleds Venner begæring om nedlæggelse af forbud mod 

Fælledby P/S til Københavns Byret. Se bilag 88. 

Torsdag den 29. juli 2021 udsender TMF ”Statusnotat om fælledkvarter-Vejlands Kvarter” hvori de ridser 

forvaltningens holdning til at Fælledby P/S kan forsætte med deres aktiviteter som kommunen har givet 

dem tilladelse til. Kilde Teknik- og Miljøforvaltningen, Sagsnummer 2021-0196554, Dokumentnummer 

2021-0196554-30. Se bilag 24. 

Torsdag den 29. juli 2021 indkalder Københavns Byret Amager Fælleds Venner og Fælledby P/S til 

hovedforhandlinger tirsdag den 10. august 2021 kl. 09.30. Se bilag 25. 

Fredag den 30. juli 2021 udsteder Teknik og Miljøforvaltningen tilslutningstilladelse til Fælledby P/S. Kilde: 

Sagsnummer 2021-0164402, Dokumentnummer 2021-0164402-11. Se bilag 89. 

Mandag den 2. august 2021 sender Ankestyrelsen brev til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 

hvor de beder om en udtalelse på baggrund af henvendelser fra Amager Fælleds Venner og Arternes 

Ambassade. Kilde: J.nr . 21-32620. Se bilag 75. 

Tirsdag den 3. august 2021 indsender Fælledbys advokat Bruun & Hjejle svarskrift på anklage som de 

afviser. Se bilag 73. 

Torsdag den 5. august 2021. Politisk møde på Københavns Rådhus med miljøborgmester Ninna Hedeager 

Olesen. Her blev bl.a. fremlagt udarbejdet notat fra professor dr. jur Ellen Margrethe Basse og professor 

dr.jur. Peter Pagh vedr. den retlige situation ift. aktiviteter til realisering af projektet Fælledby P/S. Se bilag 

76. 

Torsdag den 5. august 2021 sender TMF til AFV-advokat et fagligt notat vedr. tilladelse til byggeaktivitet på 

Amager Fælled. TMU’s vurdering er, at de nævnte tilladelser fortsat er lovlige og gyldige, og kan udnyttes af 

bygherre, og kræver derfor ikke yderligere tilladelser for, at de kan udnyttes. Kilde: Sagsnummer I F2 2021 - 

3691, Dokumentnummer i F2 208073, Sagsnummer eDoc 2021-0248621. Se bilag 77. 
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Tirsdag den 10. august 2021 er Amager Fælleds Venner i Københavns Byret hvor begæringen om 

nedlæggelse af forbud mod Fælledby P/S fremlægges. 

Onsdag den 11. august 2021 fremsender Amager Fælleds Venner klager over Københavns Kommunes 

manglende håndhævelse af klagenævnenes afgørelser. Se bilag 77 og 78. 

Torsdag den 12. august 2021. Svar på henvendelse i klagesag om Københavns Kommunes endelige 

vedtagelse af lokalplan nr. 599 og kommuneplantillæg nr. 4, Vejlands Kvarter, med tilhørende miljørapport 

fra Planklagenævnet. Kilde: Sagsnr. 21/03709, 21/03705, 21/03706 og 21/03708 Klagenr. 1020396, 020497, 

1020529 og 1020498. Se bilag 80. 

Torsdag den 12. august 2021. Svar på henvendelse i klagesag om Københavns Kommunes § 25-tilladelse til 

byudviklingsprojekt Vejlands Kvarter på Amager Fælled Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kilde: 

Sagsnr.21/05337 og 21/05338 Klagenr. 1020495 og 1020533. Se bilag 81. 

Fredag den 13. august 2021 skriver Amager Fælleds Venner til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager 

Olsen hvor der bliver spurgt ind til den udstedte §8 tilladelse og om den bliver overholdt? Se bilag 79. 

Tirsdag den 17. august 2021 afsiger Københavns byret en byggestopkendelse mod Fælledby P/S hvis 

Amager Fælleds Venner senest den 24. august 2021 stiller sikkerhed på 2.000.000 kr. Se bilag 85 og 87. 

Tirsdag den 17. august 2021 Fælledby P/S indstiller arbejdet midlertidigt indtil de har evalueret dommen. 

Se bilag 86. 

Tirsdag den 17. august 2021. Københavns Kommunes Notat: Svar til Ankestyrelsen på høring om mulig 

tilsynssag, Fælledby. Kilde: Sagsnummer F2 2021 - 3692 se bilag 100. 

Onsdag den 18. august 2021 Fælledby P/S genoptager arbejdet Amager Fælled. Det ser ud til at man er gået 

i gang med at demontere de store maskiner. Kilde: Amager Fælleds Venners observationer på lokalitet. 

Torsdag den 19. august 2021 overfører Amager Fælleds Venner 2 millioner kr. til Skifte- og Civilretten som 

sikkerhedsstillelse i sag BS-28650/2021-KBH. Se bilag 92. 

Fredag den 20. august 2021 bebuder Københavns Byret: Det forbydes Fælledby P/S at foretage bygge- og 

anlægsaktiviteter på arealet benævnt Vejlands Kvarter som gengivet i bilag 1, så længe Miljø- og 

Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet ikke har truffet endelig afgørelse i de af Amager Fælleds 

Venners indgivne klager til de pågældende nævn. Se bilag 93. 

Tirsdag den 24. august 2021 har Amager Fælleds Venner skrevet til Københavns Politi for at fastholde 

anmeldelsen af selskaberne: Udviklingsselskabet By & Havn, Fælledby P/S. Samt enkeltpersonerne, Direktør 

Erling Thygesen, Direktør Anne Andersen, Pia Gjellerup for overtrædelse af Planloven, 

Miljøvurderingsloven, Jordforureningsloven og Byggeloven i forbindelse med arbejdet på Amager Fælled. 

Se bilag 96. 

Tirsdag den 24. august 2021 sendt brev til Københavns Byret med bemærkninger om fastsættelse af sagens 

omkostninger. Baseret på sagsøgers arbejde med forbudssagen anmodes der om, at retten tillægger 

sagsøger omkostninger på ikke under kr. 400.000 med tillæg af moms. Se bilag 97. 

Onsdag den 25. august 2021 bekendtgør Fælledby P/S at de vil kære Byrettens afgørelse til Landsretten. Se 

bilag 98. 
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Onsdag den 25. august 2021. Forvaltningen orienterer Fælledby P/S om byrettens kendelse og vejledt om, 

at tilladelserne ikke kan udnyttes og at forvaltningen fører tilsyn hermed. Se bilag 106. 

Torsdag den 26. august 2021 Retten bestemte, at Fælledby P/S inden 14 dage skal betale sagsomkostninger 

til Amager Fælleds Venner med 60.300 kr. Se bilag 99. 

Onsdag den 1. september 2021. Besvarelse af spørgsmål om tilsyn med Fælledby. Kilde: sagsnummer i F2 

2021 – 4176, dokumentnummer i F2 294105, sagsnummer i eDoc 2021-0261142. Se bilag 103 

Torsdag den 2. september 2021. Svar på henvendelse om §8-tilladelse vedr. Amager Fælled – Fælledby. 

Svar fra vicedirektøren der undlader at svare på konkrete spørgsmål. Kilde: sagsnummer i F2 2021 – 4050, 

dokumentnummer i F2 241270, Sagsnummer eDoc 2021-02589001. Se bilag 104.  

Torsdag den 2. september 2021. Orienterings brev fra Planklagenævnet til alle parter. Dokumentation og 

evt. klagesagsindlæg fra bygherre skal være indsendt senest 13. september 2021. Kilde: Sagsnr. 21/03709, 

21/03705, 21/03706, 21/03708, 21/05338 og 21/05337 Klagenr. 1020396, 1020497, 1020529, 1020498, 

1020533 og 1020495. Se bilag 105. 

Mandag den 6. september 2021. Medlem af Borgerrepræsentationen Gorm Gunnarsen (Ø) har den 22. 

august 2021 stillet opfølgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltnin-gen fra TMU-mødet den 20. august 

2020. Kilde: Sagsnummer i F2 2021 - 4415,  Dokumentnummer i F2 270401, Sagsnummer i eDoc 2021-

0266416. Se bilag 106. 

Onsdag den 8. september 2021. Partsindlæg til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 
Fælledby P/S’s advokater Bruun & Hjejle, Lundgrens. Se bilag 127 og bilag 154. 

Fredag den 10. september 2021 skriver Nævnes hus til Amager Fælleds Venner: Sekretariatet for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har modtaget et partsindlæg dateret den 8. september 2021, 
samt en række bilag fra bygherre vedrørende stor vandsalamander, som sekretariatet fremsender til jeres 
orientering. Hvis Amager Fælleds Venner har bemærkninger til det fremsendte, bedes disse uploades 
senest mandag den 27. september 2021. Kilde: Sagsnr. 21/05338, Klagenr. 1020533. Se bilag 144 og 146. 

Fredag den 10. september 2021 skriver Nævnes hus til Københavns Kommune: Sekretariatet for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har modtaget et partsindlæg dateret den 8. september 2021, samt en række bilag 
fra bygherre vedrørende stor vandsalamander, som sekretariatet fremsender til jeres orientering. Kilde: 
Sagsnr. 21/03709, 21/03705, 21/03706 og 21/03708 Klagenr. 1020396, 1020497, 1020529 og 1020698. Se 
bilag 145. 

Tirsdag den 13. september 2021 fremsender Teknik og Miljøforvaltningen yderligere dokumentation om 
stor vandsalamander jf. Miljø- og Fødevareklagenævnet klagenumre 1020495 og 1020533 og 
Planklagenævnet klagenumre 1020396, 1020497, 1020529 og 1020498. Se bilag 138 og sagens vedhæftede 
bilag 143, 144, 145, 146 

Tirsdag den 13. september 2021 udarbejder Teknik og Miljøforvaltningen Notat om baggrund for 
væsentlighedsvurdering, jf. Københavns Kommunes brev til nævnene af 8. september. Kilde: Sagsnummer 
2021-0196554 Dokumentnummer 2021-0196554-65. Se bilag 143. 

Onsdag den 22. september 2021 indgiver Amager Fælleds Venner kære svarskrift med bemærkninger til det 

af kærende indgivne kæreskrift, idet de i indkæredes kontrakæreskrift nedlagte påstande fastholdes. Østre 

Landsrets sag BS-34147/2021-OLR. Se bilag 246 og tilhørende underbilag 247 og 248. 
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Mandag den 27. september 2021 indsender Amager Fælleds Venner brev til Planklagenævnet og Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, bemærkninger til indklagedes indlæg. Amager Fælleds Venner anmoder om en 

yderligere frist på 14 dage til at fremkomme med fyldestgørende bemærkninger til de indgivne indlæg. 

Vores ref. : LC3711DK00 /JL/ Nævnenes ref. : 21/03709, 21/03705, 21/03706, 21/03708, 21/05338 og 

21/05337. Se bilag 257. 

Mandag den 27. september 2021 indsender Amager Fælleds Venner til Ankestyrelsen bemærkninger til 

TMU's høringssvar til ankestyrelsen. Se bilag 258 og tilhørende underbilag 259, 260, 261 og 103 (angivet 

som bilag 9 i sagen). 

Tirsdag den 28. september 2021. Amager Fælleds Venner har fået en ny frist til 11. oktober jf. ansøgning fra 

mandag den 27. september 2021 (bilag 257). Sekretariatet har vurderet, at Fælledby P/S, som bygherre, er 

part i Planklagenævnets sager. Kilde: Sagsnr. 21/03709 og 21/03706 Klagenr. 1020396 og 1020529.Se bilag 

267. 

Tirsdag den 28. september 2021. Nævnes hus orienterer alle sagernes parter om Amager Fælleds Venners 

fristforlængelse. Sekretariatet forventer, at der træffes afgørelse i sagerne inden udgangen af januar 2022. 

Kilde: Sagsnr. 21/03709, 21/03705, 21/03706, 21/03708, 21/05338 og 21/05377 Klagenr. 1020396, 

1020497, 1020529, 1020498, 1020533, og 102049. Se bilag 265. 

Onsdag den 29. september 2021 gør advokaterne for Fælledby P/S gældende at Fælledby P/S’ 

bemærkninger til AFV’s endelige klagesagsindlæg, der fremkommer senest den 11. oktober 2021, vil være 

Nævnene i hænde senest mandag den 18. oktober 2021. Deres ref. 72399. Se bilag 268. 

Torsdag den 7. oktober 2021. Svar fra Miljøstyrelsen på aktindsigt om dispensationer fra 

artsfredningsbekendtgørelsen i forbindelse med bebyggelsen af Ørestad 1995-2015. Miljøstyrelsen kan 

oplyse, at der ikke er ansøgt om dispensationer fra artsfredningsbekendtgørelsen i det område i den 

periode. Bilagene indeholder oversigt over antallet af dispensationer. Kilde: MST Id nr.: 3838558. Se bilag 

272 og bilag 273. 

Mandag den 11. oktober 2021 indsender Amager Fælleds Venner bemærkninger til indklagedes indlæg 

med nyt bilag 25 ”Fangst af bilag IV arter” til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vores 

ref. : LC3711DK00 /JL/ Nævnenes ref. : 21/03709, 21/03705, 21/03706, 21/03708, 21/05338 og 21/05337. 

Se bilag 278 og 279. 

Mandag den 18. oktober 2021. Fælledby P/S’ afsluttende partsindlæg til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

henholdsvis Planklagenævnet. Imødegåelse af AFV’s bemærkninger om nova under rekurs og 

afværgeforanstaltninger (paddehegn, faldfælder, X-hegn m.v.)Kilde: sagsnr. 21/05337 m.fl. og sagsnr. 

21/03709 m.fl. Se bilag 315. 

Tirsdag den 26. oktober 2021. Teknik og Miljøforvaltningens svar på henvendelse om Bilag IV-arter på 

projektområdet Fælledby / Vejlandskvarter stillet af Janne Egede Høyrup. Det er Københavns Kommune 

vurdering, at øvrige tre tilladelser ikke er omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen. 

Delområde A er ubetydeligt som raste-område for stor vandsalamander og der blev ikke fanget nogen i 

området da det blev tømt. Kilde: Sagsnummer I F2 2021 - 4992 Dokumentnummer i F2 329275 

Sagsnummer eDoc 2021-0279753. Se bilag 319. 

 


