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Amager Fælleds Venner – Vejlands kvarter – anmeldelse af strafbart forhold
Vedr. miljøskade ved forsætlig overtrædelse af Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt § 10.
Vores ref: LC3711DK00 /JL/ERE
Som advokat for foreningen Amager Fælleds Venner, skal jeg hermed indgive politianmeldelse mod følgende selskaber:
Udviklingsselskabet By & Havn
Cvr. Nr. 30823702
Nordre Toldbod 7,
1259 København K
v. Direktør Anne Andersen
og
Vejlands Kvarter P/S
Cvr. Nr. 40741860
Langelinie Allé 43,
2100 København Ø
v. direktør Erling Thygesen
og
G. Tscherning A/S
Cvr. Nr. 26378443
Guldalderen 32
Fløng
2640 Hedehusene
v. direktør Søren Tscherning
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for forsætlig overtrædelse af bkt. Nr. 1466 af 06/12/2018 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje
af tilskadekommet vildt § 10, der lyder således:
§ 10. For vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som er omfattet af bilag IV, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter (habitatdirektivet) jf. denne bekendtgørelses bilag 1, er der forbud mod
1) alle former for forsætlig indfangning eller drab og
2) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.

idet de pågældende selskaber har iværksat byggeforanstaltninger på det i lokalplan 599 Vejlandskvarter
således definerede område:
Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 1aa og del
af matr.nr. 182c Eksercerpladsen, København, samt umatrikulerede arealer (offentlig vej eller andet) og alle parceller, der efter den 4. marts 2020 udstykkes i området.

beliggende på Amager Fælled og grænsende op til Vejlands Alle (herefter betegnet ’Byggefeltet’) – som
gengivet på det som bilag 1 til nærværende politianmeldelse vedhæftede kort.
De iværksatte foranstaltninger, som er påbegyndt gårs dato, består blandt andet i kørsel med tunge køretøjer og opsætning af store betonklodser med hegn samt udlægning af store jernplader til brug for kørsel med
tunge entreprenørkøretøjer, som det blandt andet fremgår af de som bilag 2 vedhæftede afbildninger af
åstedet. Udlægning af jernplader blev påpeget af min klient overfor By & Havn på følgegruppemøde i går
eftermiddag, hvorefter der øjensynligt har været afholdt møde på byggepladsen til morgen. Resultatet af
dette møde har været, at de store jernplader nu er fjernet, men til gengæld køres der nu med store entreprenørmaskiner i området, hvilket må anses for reelt at være en endnu mere graverende handling. Disse handlinger øger risikoen for, at artsfredede dyr aflives i stort tal. Som dokumentation på dagens aktiviteter vedhæftes som bilag 3 billeder, optaget i dag til morgen.
Byggefeltet er ubestridt hjemsted for stor vandsalamander, som er fredet i Danmark og internationalt beskyttet som en art oplistet i bilag IV til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Som bilag 4 vedhæftes det omtalte bilag IV i form af bilag 1 til
bekendtgørelse nr. 1466. Stor vandsalamander fremgår på side 7.
Det er uomtvisteligt, at de pågældende arter er hjemhørende på det Byggefeltet, hvilket blandt andet fremgår side 44-47 i den af Sweco A/S til brug for gennemførelse af lokalplanen udarbejdede naturkonsekvensrapport, der vedhæftes som bilag 5 og af den VVM-tilladelse som købehavns Kommune har udstedt til bygherre, Udviklingsselskabet By & Havn, Cvr. Nr. 30823702, den 11/2-2021, der vedhæftes som bilag 6.
Det er en grundlæggende en forudsætning for den udstedte VVM-tilladelse at st. vandsalamanders yngleog rasteområder ikke beskadigelse og ødelæggelse. Det kan kun helt undtagelsesvist gives tilladelse til at
beskadige eller ødelægge bilag IV-arten st. vandsalamanders yngle- og rasteområder. Dette kræver, at betingelserne i planhabitatbekendtgørelsen § 8 er opfyldt, hvad de ikke er. I stedet har myndighederne (her
Københavns Kommune) vurderet, at VVM-tilladelse kan gives på vilkår med afværgeforanstaltninger, der
skal sikre, at der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse af levesteder, der har betydning for artens bevaringsforudsætninger.

Det fremgår derfor af vilkårene for VVM-tilladelsen, at
1. Der skal opsættes paddehegn rundt om byggefeltet og indsamles padder indenfor hegnet inden
byggeaktiviteterne opstartes.
2. Fældning af krat skal ske udenfor fugIenes yngletid, dvs. fra midt i august til midt i februar.
3. Der skal etableres alternative rastesteder til stor vandsalamander, f.eks. i form af stenbunker og
stendiger indenfor projektområdet. Erstatningsrastepladser skal være etableret, så de er tilgængelige før anlægsarbejder indenfor de nuværende rastesteder starter, herunder rydning af krattet.
Tilsvarende skal indsamling og flytning af de nuværende individer gennemføres inden anlægsarbejdet starter. Dette skal ske mens salamandrene er aktive, dvs. i perioden fra april til september
hvor de ikke er i vinterdvale.
4. To år efter etablering af stendiger/bunker skal det undersøges, om de bliver anvendt som forudsat.
Dette skal afrapporteres til København Kommune.
5. Der må ikke ske tilstandsændringer i den beskyttede vestlige del af søen, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. §3. Dette indbefatter, at der ikke må komme væsentligt mere eller mindre
overfladevand til søen, end der hidtil har gjort.
Det er på baggrund heraf ”at anlæg og drift af projekt for byudvikling af Vejlands Kvarter for hovedparten af
de beskrevne påvirkninger vurderes at kunne ske uden væsentlig påvirkning på miljø og omgivelser med
de i projektet indbyggede afværgeforanstaltninger og de i tilladelsen angivne vilkår.”
De igangsatte byggeaktiviteter overholder ikke VVM-tilladelsens vilkår, der skal sikre overholdelse af forbuddet mod drab på at st. vandsalamander og bevarelse af bestanden uden forringelse af dens levesteder.
Som følge af de konklusioner, der fremgår af VVM-tilladelsen og den forudgående planproces og det forhold, at stor vandsalamander er underlagt streng fredning overalt i Danmark, har det været en forudsætning
for VVM-tilladelsen, at der netop blev foretaget afværgeforanstaltninger, og at byggefeltet blev tømt for stor
vandsalamander inden byggeriet blev påbegyndt.
Derudover overflødiggør den udstedte VVM-tilladelsen ikke, at bygherre indhenter de nødvendige tilladelser
og godkendelser efter anden lovgivning. Dette fremgår også af VVM-tilladelsen.
Flytning af individer af stor vandsalamander i det omfang, som krævet af Københavns Kommune forudsætter, at der indhentes dispensation fra Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse 1466 §§ 10 og 12.
Vejlands Kvarter P/S har faktisk søgt om en sådan dispensation, men alene til flytning af stor vandsalamander fra byggefeltet. Kopi af ansøgningen vedhæftes som bilag 7. Der er ikke søgt eller givet tilladelse til drab
af stor vandsalamander med anlægsarbejder, udlægning af kørerplader og brug af tunge maskiner, forinden
arbejdet med flytning af st. vandsalamander kan påbegyndes.
De terrestrielle juvenile individer af stor vandsalamander ligger i vinterdvale nu og har generelt et meget lille
home range fra deres overvintringssted. Med de voldsomme adfærd med udlægning af store kørerplader og
tunge køretøjer, der er påbegyndt, vil de terrestrielle juvenile individer af stor vandsalamander, der ligger i
vinterdvale blive mast ihjel.
Tilsvarende gælder hvis de aktiviteter, der tilsyneladende planlægges påbegyndt, om opsætning af paddehegn
(se
video:
https://www.hededanmark.dk/nyheder/paddehegnet-redder-froeerne-paabyggepladsen?fbclid=IwAR2stAaK5jTRCyxK1ymyqq7ty7fLnaIjsIbcIKpkn2SUTQNKDVkWO3yLK7s).
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levende individer må derfor indsamles forinden den type af aktiviteter. Dette er også forudsat i VVMtilladelsen.
Bygherre mangler de nødvendige dispensationer og tilladelser til de igangsatte aktiviteter. Miljøstyrelsen har
endnu ikke meddelt denne tilladelse, hvorfor enhver aktivitet på byggefeltet, der påvirker eksemplarer af stor
vandsalamander, er forbudt.
Aktiviteterne indebærer en alvorlig miljøskade således som denne er defineret i miljøskadelovens § 7, LBK nr
277 af 27/03/2017 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.
Miljøskadelovens § 7, stk. 1, lyder:
Ved en miljøskade på beskyttede arter (…) forstås i denne lov en skade, som medfører en betydelig
negativ påvirkning af opnåelse eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for sådanne arter
og områder. Påvirkningen vurderes i forhold til den hidtidige tilstand, jf. § 16 og regler fastsat efter
§ 18.

Der er ikke tale om en skade, der er omfattet af undtagelsen i miljøskadelovens § 7, stk. 2, hvorefter
”Skade, der er en følge af en tidligere identificeret negativ påvirkning på grund af handlinger omfattet af en plan eller et projekt, som er udtrykkelig godkendt af en myndighed efter vurderinger
som krævet i artikel 6, stk. 3, eller artikel 16 i Rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter eller artikel 9 i Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle, anses ikke som en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder.”

De igangsatte aktiviteter ligger langt ud over det VVM-tilladelsen giver mulighed for. Der er således ikke tale
om en af myndighederne ”tidligere identificeret negativ påvirkning” som er ”udtrykkeligt godkendt”.
Der er tale om en forsætlig handling
Der er utvivlsomt tale om en forsætlig krænkelse, da de politianmeldte selskaber har været fuldt bekendt
med indholdet af VVM-tilladelsen og lovgivningen, der beskytter bilag IV-arter. De udarbejdede miljøvurderingsrapporter, til varetagelse af bl.a. Bilag IV-arters beskyttelse, er udarbejdet på deres foranledning, ligesom de tillige har været fuldt bekendt med, at flytning eller aflivning af eksemplarer af stor vandsalamander
krævede Miljøstyrelsens dispensation.
Der er således tale om en meget klar og forsætlig overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelse, bkg. Nr.
1466 § 10 der medfører betydelig miljøskade på en bilag IV-arten st. vand salamander.
De observerede handlinger er strafbare
Overtrædelse af den pågældende paragraf er strafbart i medfør af artsfredningsbekendtgørelsens § 34 og
har en strafferamme på op til 1 års fængsel, hvis der er tale om en forsætlig overtrædelse og, hvis der ved
overtrædelsen er
1)

forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov
om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Da de strafbare handlinger pågår, skal jeg anmode Politiet om straks at skride ind og bringe de strafbare
handlinger til ophør.
For god ordens skyld skal jeg oplyse, at Miljøstyrelsen også er orienteret om de strafbare forhold.
Med venlig hilsen
Løje IP

Johan Løje
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