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Besigtigelse d. 27. januar 2022 af Fælledby projektområde 
”krattet”, Amager Fælled. 
 
 

 

Baggrund 
På baggrund af henvendelse fra Advokat Louise Faber (repræsenterer Amager Fælleds Venner) har 

Miljøstyrelsen foretaget tilsyn af byggeprojektet, Fælledby. Louise Faber oplyser i sin henvendelse, at 

der er sket optrækning af rødder i krattet, den nordlige del af projektområdet, med fare for 

overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521 af 25/03/2021) § 10, stk. 1. ved 

individdrab af stor vandsalamander.  

 

Tilstede ved besigtigelsen: 

Miljøstyrelsen: Camilla Uldal, funktionsleder, Sabrina Jensen, jurist samt Nynne E. Lemming, biolog.  

SWECO: Jacob Ingerslev, bygherrerådgiver natur 

G. Tscherning A/S: Toufik Ghillassi, projektchef 

Fælledby ApS: Martin Baltser, projektchef 

Københavns Kommune: Joakim Steinsvåg og Linnea Fosdal Stern, Vand og VVM Københavns 

Kommune. 

 

Besigtigelsen 
Miljøstyrelsen indleder bestigelsen med at fremvise legitimation. Herefter, at oplyse om begrundelsen 

for besigtigelsen, ovennævnte klage- og Miljøstyrelsens tilsynsforpligtigelse i forhold til 

individbeskyttelsen af bilag IV- arter, herunder stor vandsalamander.   

  

Metrohegn 

Krattet blev gennemgået, startende på stien fra det sydøstlige hjørne, forbi området med god kvalitet 

(SWECOs notat om ”arbejder og rækkefølge i krattet (Etape 2)”, bilag 1). Metrohegnet var blevet opsat 

langs den østlige sti. Dér hvor hegnet passerede området med god kvalitet, var der ikke gravet 

støttestolper ned i jorden, indenfor hegnet (bilag 2). 

 

Adgangsveje 

Fælledby ApS benyttede en softtrak maskine til at læsse det fældede krat og træer, og kører det ud af 

området via de oplyste adgangsveje og langs den nordlige del af krattet. Èn vej blev pt. benyttet til 

softtrak maskinen og denne var gennem områder af ringe kvalitet samt områder vurderet som 

ubetydelige. Derudover var der gamle (>1 år) spor efter tidligere kørsel i området. Området hvor 

softtrak maskinen kører er kørt op og bærer tydelige præg af kørsel.  

 

Optrækning af rødder/kørsel 
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Der kunne konstateres optrækning af rødder få steder. Det ene var et væltet træ (bilag 3), der tydeligvis 

var væltet før påbegyndelse af fældning og herudover var enkelte rødder blevet trukket op under 

udtræk af kvas/træer (bilag 4). Begge tilfælde var sket i områder af ringe kvalitet.  

 

Fældning 

Fældning foregik manuelt og Fælledby ApS bekræfter, at fældning og bortskaffelse af krat og træer i 

områder af god og moderat kvalitet, vil foregå manuelt uden brug af mekanisk spil. 

 

Gren- og kvasbunker 

Der blev observeret en kvasbunke uden afmærkning, men holderne af metal stod tilbage og deres 

funktion var derfor opretholdt (bilag 5).  

 

Vurdering af besigtigelsen 
Det er Miljøstyrelsen opfattelse, at Fælledby ApS ikke har overtrådt artsfredningsbekendtgørelsens § 

10 stk. 1 i forbindelse med aktiviteter i området. Efter aftale benyttes der en såkaldt softtrak maskine 

på larvefødder til at trække ved ud fra området gennem de, af SWECO afmærkede områder. Disse 

køreveje passerer områder benævnt ringe og uden betydning og under udtrækning af træer og kvas er 

enkelte rødder revet med op. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at dette ingen betydning har for stor 

vandsalamander. Ligeledes er det Miljøstyrelsen vurdering, at de kørespor softtrakken laver ikke er 

med risiko for overvintrene stor vandsalamander i krattet. 

 

 Der kunne konstateres, at dele af afmærkningen af områder med høj, god og moderat kvalitet var 

mangelful. SWECO kunne oplyse, at de havde afmærket alle områder og Fælledby ApS kunne 

oplyse, at deres entreprenører var fuldt ud opmærksomme på hvilke aktiviteter de måtte fortage i 

hvilke områder, og at de var udstyret med GPS koordinater for områderne. Herudover vil SWECO 

oplyse om håndteringen af vegetationen i områder af typen god kvalitet. Miljøstyrelsen finder 

dette tiltrækkeligt håndteret. 

 Miljøstyrelsen minder om, at der ikke må køres med softtrak maskine gennem områder benævnt 

moderat, god eller høj kvalitet. Her tænkes særligt på område nr. 31 (moderat), hvor 

undersøgelsen af kvaliteten ikke dækker området umiddelbart nord for byggefeltet, men 

formentlig stadig vil være af moderat kvalitet og derfor vil være et egnet overvintringssted for stor 

vandsalamander.  

 Da stor vandsalamander er temperaturafhængig, vil Miljøstyrelsen opfordre til, at Fælledby ApS 

fører daglig logbog over den lokale temperatur i projektområdet frem til 1. marts. Temperaturene 

målt i ved Dragør Kommune viser dog ingen tegn på, at stor vandsalamander står lige for, at 

vågne af sine vinterdvale (bilag 6).  
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Bilag 1. Inddeling af byggefeltet i krattet i delområder med forskellig kvalitet som rastested for stor 
vandsalamander. Gren- og kvasbunker har kategorien høj, og er tidligere kortlagt i 2020 / MOE notat, dateret 
25.08.2021/. Tekst og figur fra SWECOs notat.

 

 
Bilag 2. Metrohegn langs område af god kvalitet. 
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Bilag 3. Et væltet træ fra før påbegyndelse af fældning af krattet. 

 
 

 

 
Bilag 4. Eksempel på rod, trukket med op under udtrækning af fældet krat/træer i område af ringe kvalitet/uden 
betydning. 
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Bilag 5. Kvasbunke med jernholdere uden afspærringskæde. 

 
 
Bilag 6. Daglige temperaturmålinger ved DMI´s station i Dragør Kommune. 

 
 


