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Generel redegørelse i sagen på Amager Fælled 

 
 

 

 

Miljøstyrelsen har modtaget henvendelser om overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen og 

jagtloven i den meget omtalte byggesag i Vejlandskvarteret på Amager Fælled. I den forbindelse har 

Miljøstyrelsen lavet en generel redegørelse om regler og praksis vedrørende forstyrrelse af fugle, reder 

og æg samt forsætlig indsamling og drab af stor vandsalamander:  

 

Fugle og stor vandsalamander er beskyttede arter ifølge EU-og nationale regler. I vores nationale 

lovgivning er beskyttelsen implementeret blandt andet i jagt- og vildtforvaltningsloven og 

artsfredningsbekendtgørelsen. Beskyttelsen betyder, at arterne ikke må forsætligt indsamles, 

transporteres eller dræbes m.v. Beskyttelsen varetages af flere myndigheder (bl.a. kommuner og 

Miljøstyrelsen).  

 

I byggesager hvor der udarbejdes VVM- tilladelser og lokalplaner, er det kommunen, der er 

myndighed.  I forbindelse med planlægningen af planer og projekter, skal det vurderes, om det 

kommende arbejde kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for fredede 

arter. Ved vurderingen kan anvendes det såkaldte ’princip om økologisk funktionalitet’ (en bred 

økologisk betragtning) af yngle- eller rasteområder. Dette kan til tider opnås ved at benytte 

afværgeforanstaltninger.   

  

I den konkrete sag på Amager Fælled har der for at kunne opretholde den økologisk funktionalitet på 

samme niveau som indtil nu, været behov for at ansøge om dispensation til at flytte stor 

vandsalamander og skrubtudse. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til individbeskyttelsen af både 

fugle og stor vandsalamander.   

 

Beskyttelsen af fugle 

For at en forstyrrelse af fugle er ulovlig, skal forstyrrelsen medføre en skadelig virkning for arten eller 

bestanden jævnfør jagtlovens § 7, stk. 2. 

Dette vil afhænge af en konkret vurdering, for så længe der ikke er tale om en aktivitet, der forstyrrer 

arten eller bestanden i en sådan grad, at den helt fordrives fra området, kan aktiviteten fortsætte. 

Derudover skal det også vurderes, hvor stort området er.  

 

Det er jf. jagtloven ikke tilladt at fjerne aktive fuglereder. Miljøstyrelsen vil her se på, hvornår 

aktiviteten finder sted: Er det i eller udenfor yngle sæsonen. Herunder vil man ved en besigtigelse 

undersøge, om der er aktive reder, og om disse er beskadiget.  
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Forsætlig indsamling- og drab af stor vandsalamander  

Miljøstyrelsen har praksis for at give dispensation til flytning af fredede arter, som eksempelvis stor 

vandsalamander, såfremt det er foreneligt med beskyttelseshensynene for arten. 

 

Hvis der gives dispensation til flytning af stor vandsalamander, skal en række betingelser være opfyldt. 

Blandt andet må fravigelsen ikke hindre opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i 

dens naturlige udbredelsesområde.  

Hvilket betyder at arten fortsat skal være stabil- eller i fremgang i det pågældende område.  

 

 

 

 

 


