
 

DN København 

Formand: Knud Erik Hansen. Telefon: 40404344 

Næstformand Ole Damsgaard. Telefon: 50515880 

koebenhavn@dn.dk:  

 
 

 

 

 

 

Dato: 26. november 2021 

 

Folketingets Transportudvalg 

Folketingets Miljø- og fødevareudvalg 

 

Kære Udvalg 

 

Danmarks Naturfredningsforening har den 23. november indsendt en henvendelse, hvori det 

fremføres at miljøkonsekvensvurderingen for Lynetteholmen ikke gennemført en tilstrækkelig 

vurdering i forhold til grønbroget tudse, som under EU- lovgivningen er ”strengt beskyttet” art 

(såkaldt ”bilag IV art”) i de områder, som skal inddrages til anlæg af adgangsvej, arbejds-

pladsarealer og modtageanlæg. 

 

Baggrunden fra henvendelsen er en rapport udarbejdet af konsulenthuset Amphi Consult udar-

bejdet for Danmarks Naturfredningsforening, der konkluderer, at: Aktiviteter i forbindelse med 

anlæg af Lynetteholm vil berøre områder med kendt forekomst af grønbroget tudse på Nord-

amager og i Nordhavn. Anlægsaktiviteterne og de tilknyttede vejanlæg kan potentielt påvirke 

såvel yngle- og rasteområder som individer af arten. Det fulde notat kan læses på foreningens 

hjemmeside:  

 

https://www.dn.dk/media/88810/gr%C3%B8nbroget_tudse_lynetteholm_141121.pdf  

 

Notatet har været omtalt i en artikel i Politiken den 24. november. Her udtaler direktør Ingvar 

Sejr Hansen fra udviklingsselskabet By & Havn, at etableringen af Lynetteholm ikke påvirker 

de områder, hvor den beskyttede tudse huserer. 

 

https://politiken.dk/indland/kobenhavn/art8489715/Nyt-dyr-tr%C3%A6der-ind-i-kampen-

mod-stort-boligprojekt-i-K%C3%B8benhavn 

 

»Modtageanlægget er placeret på et tørt areal uden egnede levesteder, og tilkørslen hertil 

kommer hovedsagelig til at foregå på eksisterende veje via Prøvestenen, som allerede er et 

eksisterende industri- og havneområde, hvor der i forvejen kører tung traf ik. Vi har derfor vur-

deret, at bestande eller levesteder for grønbroget tudse ikke bliver negativt påvirket af projek-

tet, og at der derfor heller ikke er behov for afværgeforanstaltninger. I den nærværende rap-

port fra Amphi Consult fremstår det som om, et enkelt fund af grønbroget tudse to kilometer 

væk fra anlægget er nok til at sætte et større afværgeapparat i gang. Det, mener vi, ikke er 

nødvendigt«, udtaler direktør Ingvar Sejr Hansen til avisen. 

 

På baggrund af udtalelserne fra By og Havn, så kan der opstå tvivl om de faktuelle placeringer. 

For at illustrere sammenhængen mellem byggeriet af lynetteholmen og forekomstområderne 

af Grønbroget Tudse jfr. notat fra Amphi Consult, så har Danmarks Naturfredningsforening 

udarbejdet vedhæftede kort. 

 

Dette bør ses som supplerende materiale til henvendelsen af den 23. november. 

 

Med venlige hilsener 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

Ole Damsgaard 
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