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1 INDLEDNING 

Som et led i VVM-processen for udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogt-
terminal er der udarbejdet 11 tekniske baggrundsrapporter, som dokumenterer de 
undersøgelser og beregninger, der ligger til grund for vurderingerne af anlæggets 
virkninger på miljøet.  
 

 
 
Figur 1 Oversigtskort over området hvor Nordhavnsudvidelsen skal etableres.  
 
Projektet omfatter en udvidelse af Nordhavnsområdet ved opfyldning på søterritoriet. 
Nordhavn skal udvides med et næsten 1 mio. m2 stort areal. Arealet vil blive fyldt op 
med ca. 10 mio. m3 overskudsjord fra Københavnsområdet. I forbindelse hermed 
etableres der en modtage- og karteringsplads for tilkørt jord samt en ny krydstogtter-
minal som supplement til den nuværende i inderhavnen af Nordhavn, se Figur 1.  
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Denne tekniske baggrundsrapport behandler flora og fauna på land (terrestrisk flora 
og fauna). Formålet med rapporten er at kortlægge og vurdere forekomsten af planter 
og dyr på de berørte og tilstødende landarealer. 
 
Området kaldes ofte Stubben blandt naturiagttagere, hvilket er betegnelsen for et 
mindre rev lige nord for arealet. Området kaldes Ydre Nordhavn i lokalplaner og ind-
går i bykvarteret Indre Østerbro. Området omtales også som Nordhavnstippen med 
reference enten til den tidligere anvendelse som jord-tip eller til beliggenheden på 
spidsen af Nordhavn. 
 
Der er i det følgende anvendt de betegnelser for områder, der anvendes i de citerede 
undersøgelser, hvilket kan virke forvirrende i et meget dynamisk område som 
Nordhavnen. Der er således indenfor det seneste år sket en udvikling fra 3 søer til i 
dag 1 sø. Dette skyldes at den østligste sø er blevet opfyldt og at de 2 øvrige søer er 
sammenvokset til én sø i dag. 
 

2 FORMÅL 

Formålet med registrering af naturværdier i de tilstødende landområder til det fremti-
dige opfyldningsområde på søterritoriet er at skabe et opdateret grundlag for efterføl-
gende vurderinger af udvidelsens effekter på naturværdierne samt et detaljeret kend-
skab til området, der muliggør en efterfølgende identifikation og placering af eventuel-
le afværgeforanstaltninger. 
 

3 METODE 

Feltregistreringer 
Feltarbejdet blev udført ved flere registreringer i september og oktober 2008. Den 
primære registrering blev gennemført den 11. september, og suppleret ved flere efter-
følgende besøg. Dette tidspunkt er ikke optimalt til registrering af planteliv, men felt-
registreringer i efteråret tillader en registrering af vegetationstyper og dominerende 
arter i området.  
 
Ved feltarbejdet besøgtes de områder, der forventes direkte berørt af udvidelsen. Det 
område omfatter de østligste ca. 100 m af Pakhusbyen, det midlertidige jordfyldsop-
lag samt depotområdet, hvor søerne er lokaliseret, jf. vedlagte korttegning (figur 2). 
Erhvervsarealer der ligger umiddelbart op til den kommende adgangsvej blev ikke 
besigtiget, da de i dag anvendes til containerterminal. 
 
Søen og dens brinker blev ikke undersøgt, da de som et led i efterbehandlingen af 
deponiet skal gennemgå en delvis opfyldning, og således vil få et væsentligt ændret 
miljø. 
 
Ved feltarbejdet blev området opdelt i mindre lokaliteter efter vegetationstype og na-
turværdi, og lokalitetens arter blev registreret. 
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Figur 2  Områdets inddeling i delområder ved undersøgelsen i 2008. Søen i område 

1 nu er i dag opfyldt, og de to søer i område 3 i dag er én sø. 
 
Litteraturgennemgang 
Ved en gennemgang af de eksisterende registreringer af ynglefugle, sjældne nat-
sommerfugle og padder i området er denne viden systematiseret og inddraget i be-
skrivelsen og værdisætningen af de enkelte lokaliteter. Områdets paddefauna og fug-
lefauna er velundersøgt af hhv. Amohi Consult og besøgende ornitologer. Der er 
desuden søgt supplerende oplysninger om forekomsten af dyr og planter i området, 
fra Københavns Kommune og på Internettet. 
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4 FLORA 

Alle de registrerede arter må betegnes som almindelig for ruderat-arter med fore-
komst af indslæbte og dyrkede arter fra haver og sandsynligvis noget påvirket af vind 
og evt. indblæst saltvand. Dette afspejles i, at f.eks. område 2 ligger i læ og havde fo-
rekomst af flere stauder og en højere vegetation, mens de øvrige områder var domi-
neret af græsser med varierende indslag af urter. 
 
Generelt er undersøgelsen præget af, at størstedelen af områdets græsser var af-
blomstret på det sene tidspunkt af sæsonen, og derfor ikke kunne artsbestemmes. 
 
Område 1 
Området er præget af, at der for nylig er gennemført omfattende jordarbejder i forbin-
delse med afdækning af det tidligere deponi. Store flader ligger stadig udækket af ve-
getation og der optræder mindre vandansamlinger flere steder. Vegetationen er præ-
get af arter, der kan etablere sig hurtigt, og domineres af kryb-hvene og hvid stenklø-
ver, der dog forekommer så spredt, at de ikke er registreret som egentligt domineren-
de.  
 
Område 2 
Området er præget af en høj staude vegetation, hovedsageligt bestående af arter, der 
er almindelige for ruderater eller må tilskrives det aflæssede haveaffald og jord. 
 
Område 3 
Området domineres af sand-hjælme i tætte bestande, men med urter i blandt. I min-
dre områder, særligt op til søen, forekommer stauder og buske. 
 
Område 4 
I det vestligste område, den tidligere driving range, var græstæppet lavere, hvilket tol-
kes som fortsat dominans af de i sin tid udsåede græsarter, bl.a. rapgræs. 
 
Område 5 
Området er som det eneste kuperet med små bakker. Sand-hjælme er dominerende, 
men på en af bakkerne har giftig kronvikke overtaget dominansen. Der forekommer 
en del buske og små træer og vegetationen er præget af indslæbte arter fra haver 
mv. 
 
Område 6 
Området er præget af, at der for nylig er gennemført omfattende jordarbejder da jord 
til afdækning af det tidligere deponi var opmagasineret i dette område. Store flader 
ligger stadig uden plantedække og der optræder mindre vandansamlinger enkelte 
steder. Vegetationen er præget af arter, der kan etablere sig hurtigt, og domineres af 
kryb-hvene, der dog forekommer så spredt, at den ikke er registreret som egentligt 
dominerende. 
 
Område 7 
Området er domineret af sand-hjælme med få buske og lidt urter. Bortset fra den 
yderste del, langs kysten, er vegetationen tæt og sammenhængende. I de kystnære 
områder er kørespor og lidt flere urter. 
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På hjemmeside www.blomsterkbh.dk er der desuden rapporteret registreringer af 
blågrøn gåsefod, stinkende karse og krybende læbeløs.  De to første arter kan be-
tegnes som ruderat-arter, der også har en tilknytning til det kystnære miljø, mens kry-
bende læbeløs er knyttet til skyggede næringsrige områder i skov eller på eng, men 
også forhandles som haveplante. 
 

5 FAUNA 

5.1 Fugle 

Fra år 2000 og frem til 2006 er der observeret i alt 211 forskellige fuglearter ved 
Nordhavnstippen. Disse arter er både overflyvende, rastende og ynglende fugle. Ob-
servationerne stammer fra data indrapporteret til DOF af flere feltobservatører.  
 
Området Nordhavnstippen tiltrækker med sin kystnære beliggenhed mange fugle. 
Området ligger ved kystlinien, der fungerer som mange fugles trækledelinie, og det 
ubebyggede område virker som en ”grøn ø” i det tæt bebyggede hovedstadsområde. 
Mange fugle, særligt småfugle benytter Nordhavnstippen som rasteområde, og der er 
gode yngleforhold i området også især for småfugle (DOF observationer 2006 – 
2007). 
 
Overflyvende fugle og rastende trækfugle er observeret i stort antal, men kun ynglen-
de fugle er beskrevet nærmere i det følgende. Samtlige ynglende fugle på stubben er 
almindeligt udbredte arter, der har rødlistestatus LC (Least Concern – ikke truet). 
(Den danske rødliste) 
 
Tabel 1  Ynglende fugle observeret på Nordhavnstippen 2000 – 2006 (DOF 2006, Stub-

begruppen 2008, DOF observationer 2006 - 2007). 

Art  Antal ynglende par 
Lille lappedykker Tachybaptus ruficollis 1 
Knopsvane Cygnus olor 1 
Gråand Anas platyrhynchos 1 
Tårnfalk Falco tinnunculus 1 
Agerhøne Perdix perdix 1 
Blishøne Fulica atra 1 
Lille præstekrave Charadrius dubius 1 
Sanglærke Alauda arvensis Ca. 10 
Digesvale Riparia riparia Ca. 17  
Engpiber Anthus pratensis Ca. 10 
Husrødstjert Phoenicurus ochruros Ca. 3 
Stenpikker Oenanthe oenanthe Ca. 2 
Tornsanger Sylvia comunis Ca. 7 
Rørspurv Emberiza schieniclus Ca. 3 

 
Lille lappedykker er observeret regelmæssigt fra 2001 – 2005, og forekommer i størst 
antal i vintermånederne. Et enkelt ynglende par er observeret to år i træk. (DOF 
2006) Et ynglende par af lille lappedykker er også observeret i 2006 (DOF observati-
oner 2006 -2007). 
 
Knopsvanen er almindelig på Stubben og er observeret siden 2002. Knopsvaner har 
opholdt sig over sommeren i området, men uden ynglesucces (DOF 2006). I 2006 er 
der dog observeret et ynglende par af knopsvane (DOF observationer 2006 – 2007). 

  

http://www.blomsterkbh.dk/
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Gråand er observeret som en almindelig gæst fra 2002 til 2005, hvor der i 2005 blev 
observeret et ynglende par.  
 
Tårnfalk er observeret hvert år fra 2001 – 2005 som sjælden trækgæst, hvor der si-
den 2002 er observeret et par hele året. I 2003 er der desuden observeret en unge 
(DOF 2006). Et par ynglende tårnfalke er også observeret i 2006. Ældre oplysninger 
om fugle i området angiver et ynglende par af tårnfalk før år 2000 (DOF observationer 
2006 -2007). 
 
Et agerhønepar ynglede i 2002, men er ikke set siden februar 2003. Agerhøne anta-
ges at være forsvundet fra området. 
 
Blishøne er observeret fra 2003 til 2005 som en almindelig vintergæst, og et enkelt 
par ynglede i 2005.  
 
Lille præstekrave er observeret fra 2000 – 2005, og er en fåtallig træk- og sommer-
gæst på Stubben. Lille præstekrave har gjort yngleforsøg i området hvert år. I år 2000 
var der unger. Dog er ynglesucces tilsyneladende dårlig evt. pga. prædation fra ræv 
og mink.  
 
Sanglærken yngler hvert år på stubben med flere par, og fuglen er karakterart for om-
rådet. (DOF 2006) Også i 2006 er der observeret ca.10 ynglende par sanglærker 
(DOF observationer 2006 – 2007). 
 
Digesvaler har ynglet i årene 2003 – 2005 i jordbunker mellem den tidligere driving 
range og Kattegatvej. I 2005 var der 17 ynglende par. De øvrige år er antallet af yng-
lende par ikke registreret. (DOF 2006) I 2006 er der observeret 15 – 20 par ynglende 
digesvaler (DOF observationer 2006 – 2007) Ifølge bekendtgørelse nr. 901 af 
11/7/2007 er reder af digesvaler fredet efter § 4, stk 5, der angiver at digesvalereder 
ikke må ødelægges i perioden1 april til 31. august (BEK 901). 
 
Engpiber er en karakterfugl på Stubben og en almindelig træk- og ynglefugl. Den er 
observeret fra 2001 – 2005 i stort antal (>50). (DOF 2006) Også i 2006 har der været 
ynglende par af engpiber. (DOF observationer 2006 – 2007) Ældre oplysninger om 
fugle i området angiver 10 – 35 ynglende par af engpiber før år 2000 (DOF observati-
oner 2006 -2007). 
 
Gul vipstjert er set regelmæssigt på Stubben forår og efterår siden 2002. (DOF 2006) 
Gul vipstjert har ynglet på Stubben med op til fem par. (Stubbegruppen 2008). Ældre 
oplysninger om fugle i området angiver et til seks ynglende par af gul vipstjert før år 
2000. På grund af områdets tilgroning yngler gul vipstjert ikke længere i området 
(DOF observationer 2006 -2007). Gul vipstjert er opført på gulliste 1997 som op-
mærksomhedskrævende. Denne gullistekategori indeholder forholdsvis hyppige arter, 
men dog med så begrænsede bestande, at de kan forventes at blive sårbare i nær 
fremtid, såfremt de negative faktorer, der for tiden påvirker dem, fortsat får lov at vir-
ke, samt almindelige arter med en stærkt negativ bestandsudvikling i Danmark. Gul 
vipstjerts levesteder påvirkes af tilgroning. 
 
Husrødstjert er en almindelig fugl i Nordhavnsområdet hele året, og er observeret alle 
år fra 2000 til 2006. (DOF 2006, DOF observationer 2006 – 2007) Ældre oplysninger 
om fugle i området angiver et til fem ynglende par af husrødstjert før år 2000 (DOF 
observationer 2006 -2007). 
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Stenpikker er en almindelig gæst forår, sommer og efterår. Den er observeret alle år 
fra 2001 – 2005, og der er ca. to ynglende par på Stubben. (DOF 2006) I 2006 er der 
observeret tre til fire ynglende par. Ældre oplysninger om fugle i området angiver et til 
tre ynglende par af stenpikker før år 2000. (DOF observationer 2006 -2007). 
 
Tornsanger er en karakterfugl på Stubben og er observeret fra 2002 – 2005. Ca. syv 
par tornsangere yngler i området. Tornsanger er almindelig forår og efterår. I 2006 er 
der observeret ca.10 ynglende par tornsangere (DOF observationer 2006 – 2007). 
 
Rørspurv er en almindelig gæst på Stubben, der ses regelmæssigt på træk forår og 
efterår. Den er observeret fra 2003 – 2005, og der er ca. tre ynglende par af arten. 
(DOF 2006) Der er observeret 2 – 3 ynglende par af rørspurv i 2006 (DOF observati-
oner 2006 – 2007). 
 
Tidligere har også et par af hhv. toppet skallesluger og stor præstekrave ynglet i om-
rådet omkring deponiet (DOF observationer 2006 – 2007). 
 
De ynglende arter er alle almindelige i Danmark. Agerhøne, lille præstekrave, sang-
lærke, engpiber og stenpikker kan yngle i de undersøgte områder, mens de øvrige ar-
ter sandsynligvis yngler ved søerne, i bygninger (tårnfalk og husrødstjert), i det tidlige-
re krat syd og vest for de undersøgte områder (tornsanger) samt i jordbunker ud vest 
for området ud mod Kattegatvej (digesvale). 
 

5.2 Natsommerfugle 

Der er gennem de seneste år registreret 2 sjældne natsommerfugle i området. Det er 
kridtugle (Chortodes morrisii), der er optaget på den danske rødlistede som sårbar og 
særligt ansvarskrævende, og violet løvmåler (Scopula rubiginata), der er medtaget på 
den danske gulliste som opmærksomhedskrævende art. 
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Kridtugle 
Kridtugle (Chortodes morrisii) er senest fundet i 2006, hvor der i perioden fra d. 30. 
juni til d. 6. august blev registreret 40 eksemplarer ved lysfældefangst, hvilket er et 
højt antal for denne art (Per Stadel Nielsen pers. komm.). Kridtugle er ikke rapporteret 
i 2007 og 2008, da der ikke har været undersøgelser af natsommerfugle i området i 
disse år. 
 
Kridtuglen findes i Danmark alene meget lokalt på den sjællandske østkyst og måske 
på sydkysten, og udelukkende på kystnære lokaliteter med kridt eller højt kalkindhold. 
Vegetationen skal være spredt så der kommer meget sollys (Natsommerfugle – Tek-
nisk anvisning). 
 
Kridtuglens findes hovedsageligt fritflyvende i juli. Dens larver lever kun på græsarten 
strand-svingel, hvor larven lever af planten, overvintre øverst i roden og forpupper sig 
i planten det følgende forår. 
 
I rødliste 1997 angives hårdhændet græsning som den væsentligste trussel. 
 
Strand-svingel blev alene registreret i område 1, men forekommer sandsynligvis i 
mindre bestande i hele området. Afblomstrede svingel-græsser blev iagttaget flere 
steder, men egentlig artsbestemmelse var ikke mulig. 
 
Violet løvmåler 
Violet løvmåler (Scopula rubiginata) er fundet ved lysfældefangst midt i august i både 
2005 og 2006, i alt 10 eksemplarer (Per Stadel Nielsen pers. komm.). Violet løvmåler 
findes fritflyvende fra sidst i maj til sidst i august. Larven lever på kløver, lucerne, vik-
ke, snerle og timian.  
 
Violet løvmåler holder normalt til på tørre overdrev og kystskrænter, gerne i områder 
med en spredt vegetation. De væsentligste trusler mod arten angives som hårdhæn-
det græsning og tilgroning. Der er således muligheder for at violet løvmåler i dag kan 
findes i store dele af området, hvor kløver fandtes repræsenteret med flere arter. 
 

5.3 Padder 

Der er gennemført en kortlægning af padder i området i 2006 (Amphi Consult). Kort-
lægningen viste en stor bestand af grønbroget tudse samt en enkelt skrubtudse i den 
vestligste sø. Bestanden af grønbroget tudse er behandlet nærmere nedenfor under 
særligt beskyttelseskrævende arter. 
 

5.4 Øvrige arter 

Plettet voldsnegl er registreret ved flere lejligheder i området og området huser en 
stor bestand. Ved denne undersøgelse blev den iagttaget i område 3, 5, 6 og 7. Arten 
er indført i Danmark og tidligst kendt udsat på Christianshavns Vold, sandsynligvis 
som en eftertragtet spisesnegl. Den er siden udsat i flere områder og forekomsten i 
Nordhavnen skyldes sandsynligvis transport med jord eller planteaffald aflæsset i om-
rådet. Arten betragtes som en potentielt invasiv art, der overvåges, ikke bør spredes 
og kan bekæmpes (Skov og Naturstyrelsen). 
 
Der er iagttaget mink i området. Mink er en invasiv art, der bør bekæmpes. 
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6 SÆRLIGT BESKYTTELSESKRÆVENDE ARTER 

Habitatdirektivet omfatter en række arter, der er strengt beskyttet. Disse arter opført 
på Habitatdirektivets bilag IV er ved tidligere feltarbejder eftersøgt i området ved 
Nordhavnen.  
 
Der er ved feltarbejde i 2006 søgt efter beskyttede arter af padder, krybdyr og flager-
mus. Fouragerende vandflagermus og skimmelflagermus blev observeret, men om-
rådet rummer ingen egnede yngle- og rasteområder for flagermus. De sydvendte 
skråninger ved søen på Stubben er vurderet som velegnede områder for markfirben. 
Der findes dog ingen markfirben i området. Der findes desuden ingen spredningskor-
ridorer der fører til Nordhavnen fra andre områder med bestande af markfirben. Mark-
firben vil derfor kun kunne komme til området indslæbt med jordkørsel o. lign. Af pad-
der er der registreret en bestand af grønbroget tudse. Af øvrige paddearter er der kun 
registreret fund af skrubtudse, der ikke er omfattet af beskyttelsen efter Habitatdirekti-
vet.  
 
Grønbroget tudse er således den eneste art i området, der kræver beskyttelse efter 
Habitatdirektivets bilag IV. (Amphi 2006)   
 
Der blev i 2006 observeret 600 individer af grønbroget tudse på en nat, og bestanden 
ved Stubben er vurderet som betydelig. De to søer (som er sammenvokset til én i 
dag) på Stubben er velegnede ynglesteder for grønbroget tudse, og området på land 
nær søen med skråninger er velegnet til fødesøgning og overvintring for tudserne 
(delområde 1). Der blev også fundet yngel i betonbassinerne ved den forhenværende 
dok og nogle andre steder i småsøer og temporære pytter (tabel 1). På land er der 
gjort adskillige fund af voksne tudser. De fleste fund er gjort langs dokken (delområde 
3), langs søerne (delområde 1) og langs stierne i området ved fiskerihavnen (delom-
råde 6). Området ned til Skudehavnen (delområde 5) rummer befæstede arealer og 
ruderater, der er delvist kratbevokset. Her er der gjort enkelte fund af voksne tudser. 
 
Det flade kratbevoksede område syd for dokken (delområde 2), er vurderet som uin-
teressant for grønbroget tudse. Området fungerer dog som spredningskorridor til om-
råder mod syd. Halvøen mellem Skudehavnen og Orientbassinet (delområde 4) er ik-
ke undersøgt, men vurderes ud fra luftfoto som potentielt interessant som spred-
ningskorridor for grønbroget tudse. (Amphi 2006) 
 
(Delområder og lokaliteter kan ses på kort i bilag 2 s. 19 i Amphi 2006) 
 
Alle vandansamlinger, der forekommer i den periode hvor grønbroget tudse yngler og 
forekommer som haletudser (ca. primo april til medio august) må således tillægges 
værdi som ynglelokaliteter. Ud fra besigtigelse efter en regnrig periode i efteråret fo-
rekommer sådanne vandansamlinger hovedsageligt i område 1 og 6. 
 
Der er ikke lavet kortlægning af grønbroget tudse ved feltbesøgene i 2008, da årsti-
den for besøgene ligger udenfor den periode, hvor arten registreres bedst. Arten er 
dog ifølge www.fugleognatur.dk registreret på stubben i 2008, men bestanden er ikke 
kvantificeret. 
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Tabel 2  Oversigt over ynglelokaliteter for grønbroget tudse 2006 (Amphi 2006). * i 2008 var 
de to søer forbundet af et lavvandet område, hvor lokalitet 5 lå i 2006. ¤ Jerndrager-
ne var fjernet ved besigtigelse i 2007, og der var ikke længere en vandansamling på 
stedet (Amphi 2007). 

Lokalitet 
nr. 

Beskrivelse af lokalitet Fund af grønbroget tudse 2006 

1 Vestlige sø i delområde 1*  Ved to besigtigelser blev hhv. 521 og 104 voks-
ne tudser talt langs bredderne i hele søen.  
Yngel i drænvandstilløb på sydsiden og langs 
søens bredder i vandplanter. 

2 Østlige sø i delområde 1* Ved to besigtigelser blev hhv. 35 og 10 voksne 
tudser talt langs bredderne og lavvandede om-
råder. Æg og yngel langs bredderne. 

3 Tidligere sø, nu opfyldt - 
4 Betonbassiner, hvor der til tider 

opsamles regnvand. Nogle bas-
siner har rørsump. 

7 voksne tudser i vandet i kanalen. Flere voks-
ne tudser på land i nærheden.  
Æg og senere yngel i vandpytter i kanalen. 

5 Temporær vandansamling mel-
lem lokalitet 1 og 2* 

27 voksne tudser, æg og senere yngel. 

6 Lavvandet vandhul  1 voksen tudse, yngel. 
7 Temporær vandansamling langs 

jerndragere. ¤ 
15 voksne tudser, yngel 

8 2 temporære vandansamlinger 
langs Kattegatvej 

6 voksne tuder, mange haletudser i den sydlig-
ste vandansamling. Vandansamlingerne udtør-
rede inden haletudserne gik på land.   

9 Temporær vandansamling langs 
Nordsøvej 

8 voksne tudser. 

 
7 NATURMÆSSIGE VÆRDIER 

Af de potentielt berørte arealer er det hovedsageligt forekomsten af grønbroget tudse, 
der medfører væsentlig naturmæssig værdi. Natsommerfuglene, særligt kridtuglen, til-
lægges dog også væsentlig værdi. 
 

8 PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF TERRESTRISK FLORA/FAUNA 

Projektets påvirkninger af terrestrisk flora og fauna gennemgås i det følgende.  
 
Projektet vurderes ikke at påvirke fuglelivet i området væsentligt. Dette gælder for 
både anlægs- og driftsfase.  For en uddybning af påvirkninger af fuglelivet henvises til 
Hydraulik, kystmorfologi, vandkvalitet, sedimenttransport, Teknisk baggrundsrapport 
nr. 3.  
 
I forbindelse med de nye opfyldningsbassiner har det været foreslået at disse skulle 
overdækkes for at undgå at fugle søger føde i området og dermed potentielt kan op-
tage miljøfremmede stoffer via føden. Da miljøkvalitetskravene forventes overholdt i 
bassinerne med meget lille risiko for lokale overskridelser (Teknisk baggrundsrapport 
nr. 3) vurderes det som unødvendigt at overdække området. 
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Selvom fuglelivet på Nordhavnstippen ikke er vigtige i hverken national eller internati-
onal sammenhæng er lokaliteten et vigtigt udflugtsmål for københavnske ornitolo-
ger/fuglekiggere. Projektet vil påvirke deres brug af området i form af reduceret ad-
gang ifm. med anlæggelsen af bl.a. sikringshegn mv. Denne påvirkning er mere af re-
kreativ en naturbeskyttelsesmæssig karakter. 
 
De to arter rødlistede natsommerfugle vurderes ikke at blive påvirket væsentligt da 
deres larvers foderplanter er udbredte og almindeligt forekommende i området. 
 
Af særlige beskyttelseskrævende arter omfattet af EF-habitatdirektivts bilag IV vurde-
res projektet kun at kunne få en reel påvirkning på områdets bestande af grønbroget 
tudse. Projektets påvirkninger af grønbroget tudse samt forslag til afværgeforanstalt-
ninger beskrives i de efterfølgende afsnit. 
 

8.1 Påvirkning af grønbroget tudse under anlægsfasen 

Selve anlæggelsen af den del af projektet, der kommer til at ligge på søterritoriet vur-
deres ikke at kunne påvirke grønbroget tudse. 
 
Anlæggelsen af modtageanlæg, karteringsplads mm. vurderes at kunne påvirke be-
standen af grønbroget tudse væsentligt. 
 
Stedet hvor modtage- og karteringspladsen med tilhørende anlæg er planlagt var tid-
ligere en sø/deponi med yngleforekomster af grønbroget tudse. Søen, som oprindeligt 
var et specialdeponi for forurenet jord, blev efter aftale med myndighederne opfyldt i 
2007, hvorfor der ikke er en sø på stedet i dag. Området er i vinteren/foråret 
2008/2009 blev rettet af i kote 2,3, og der er opsat et trådhegn mellem karterings-
pladsen og det område, hvor tudserne yngler og raster, jf. Figur 3. 
 
Søen i området, hvor den grønbrogede tudse yngler og raster er i forbindelse med af-
slutning af deponiet i vinteren 2008/09, efter aftale med Københavns Kommune og 
Miljøcenter Roskilde, blevet fyldt op til kote -1, under iagttagelse af krav til arbejds-
proces og overvågning af anlægsarbejdet til sikring af tudserne. Endvidere bliver 
hegningen af området afsluttet mod syd, øst og vest af et almindeligt trådhegn, såle-
des at det område, som tudserne kan yngle og raste i, samlet bliver indhegnet. Det 
vurderes, at søen med disse tiltag vil blive en ideel ynglesø for grønbroget tudse i de 
nærmeste år.  
 
Stenkastningen mellem den store sø og Øresund anvendes i dag som overvintrings-
sted for grønbroget tudse (pers. komm. John Frisenvænge/Amphi). Da disse sten øn-
skes anvendt i anlæggelsen af indfatningsområdet ødelægger man et overvintrings-
sted for arten, hvilket vil få negativ effekt på bestanden af grønbroget tudse, såfremt 
der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger. 
 

8.2 Påvirkning af grønbroget tudse under driftsfasen 

I driftsfasen vil en stærkt øget trafik med lastbiler medføre en øget dødelighed, især 
på Kattegatvej. Grønbroget tudse er dog primært nataktiv, mens størstedelen af tra-
fikbelastningen af adgangsvejene i den tid, hvor padderne ikke er i overvintring vil fo-
regå i døgnets lyse timer. Der forventes dog at være en væsentlig trafik med lastbiler i 
morgentimerne, hvorfor det forventes at driften af depotet vil medføre en øget døde-
lighed, såfremt der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger. 
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8.3 Afværgeforanstaltninger for grønbroget tudse 

Anlægsfasen: 
1. Paddehegn eller evt. grøfter etableres på begge sider af Kattegatvej (se figur 3), 

med ”nødudgange fra vejen til terræn, således at tudserne kan komme væk fra ve-
jen, hvis de har forvildet sig ind mellem paddehegnene. 

2. Nord-sydgående paddehegn anlægges vest for karteringsområdet inden 1. april 
2010 for at undgå at padder bruger dette område (gul streg på figur 3). Paddeheg-
net tænkes anlagt sammen med sikringshegnet ind til karterings/modtageområdet  

3. Der laves en eller to paddeunderføringer af Kattegatvej for at sikre fremtidig for-
bindelse mellem bestande nord og syd for Kattegatvej (grøn streg på figur 3) 

4. For at afværge påvirkning af bestanden ved ødelæggelsen af den nordlige sten-
kastning som overvintringsområde skal man anlægge et paddehegn på sydsiden 
af stenkastningen. Dette paddehegn skal anlægges i den periode, hvor padderne 
ikke bruger overvintringspladsen dvs. perioden fra 1. maj til 1. juli (dette padde-
hegn er vist med blå i figur 3). 

5. For at kompensere for udelukkelsen fra overvintringsområdet i stenkastningen 
nævnt ovenfor skal der etablere et par alternative overvintringssteder, hvor grøn-
broget tudse kan grave sig ned. Forslag til placering er vist med grønne prikker i fi-
gur 3.  

 
Driftsfasen: 
1. De samme paddehegn nævnt under anlægsfasen (se figur 3) 
2. Det skal sikres at voksne padder ikke får adgang til karteringsområdet da padder-

ne da vil kunne finde på at prøve at overvintre i området, hvilket vil kunne medføre 
voksendødelighed 

3. Kunstige overvintringsområder nævnt under anlægsfasen opretholdes. 
4. Der foreslås årlig monitering af grønbroget tudse for at kunne overvåge en eventu-

el tilbagegang som følge af projektet 
5. Med udgangspunkt i ovennævnte monitering fastslås behovet for eventuelle kom-

pensationsvandhuller i området. 
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Figur 3  Forslag til afværgeforanstaltninger for grønbroget tudse. 
 
 

9 REFERENCER: 

Nordhavnstippen/Stubben – fugleeiagttagelser 2000 – 2005. Andreas Bruun Kristen-
sen & Thomas Hellesen. DOF København 2006. 
 
BEK nr. 901 af 11/07/2007 – Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantear-
ter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt. 
 
Den danske rødliste: 
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http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-
funk/3_fdc_bio/projekter/redlist/gpdata.asp?ID=4&mode=default#up 
 
Stubbegruppens ønsker og ideer til det fremtidige Nordhavn – en grøn oase i storby-
en. Stubbegruppen, DOF København april 2008 
 
Nordhavnstippen DOF Observationer 2006 - 2007 
 
Undersøgelser af padder og krybdyr i Københavns Nordhavn 2006. 1. udgave 29. 
august 2006. Amphi. 
 
Notat: Opfyldning af søer på Nordhavnstippen (Stubben), etape A. Hensyn til grøn-
broget tudse. 2. udgave 22. februar 2007. Amphi. 
 
Natsommerfugle – Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. DMU, 2007. 
 
www.blomsterkbh.dk hjemmeside oprettet og drevet af Tom S. Romdal, Center for 
Makroøkologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet. 
 
Skov og Naturstyrelsen 
http://www.skovognatur.dk/Natur/invasivearter/Dyrearter/Voldsnegl.htm 
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