SF-Sydhavnen

Høringssvar og indsigelse vedr. Forslag til
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).
Med henvisning til ovennævnte lovforslag har SF-Sydhavnen følgende kommentarer til
Bemærkningerne til lovforslaget, Lovforlagets hovedpunkter:
Pkt. 2.2.1.3 Bådehavnsgade
Lovforslaget har helt undladt at oplyse at Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) indgår i
Natura 2000 - område nr. 143, Habitatområde H127, Fuglebeskyttelsesområde F111
(Vestamager og havet syd for), idet strandbeskyttelseszonen og bagved liggende arealer skal
understøtte Natura 2000, idet Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) er med til at sikre et
eksisterende områdes udpegningsgrundlag. Således er der ikke gennemført en undersøgelse
af hvad implikationerne af affredning og byggeri på Stejlepladsen vil være for de mange
forskellige arter af svømmefugle, heraf flere sjældne, der især opholder sig om vinteren i
området syd for stigbordene og især langs Bådehavnsgade Østs kyststrækning. Det gælder
både fuglenes indflyvningsruter, fourageringspraksisser, hvilearealer og de generelle
forstyrrelser et boligbyggeri vil påføre fuglene, samt de forstyrrelser selve anlægs- og
bygearbejdet vil påføre dem tilstødende del af Natura 2000 området.
Ejheller har affredningen været forelagt EU Kommissionen til kommentarer eller dialog.
SF-Sydhavnen mener ikke at affredningen af Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) kan
gennemføres uden at EU Kommisionen der har godkendt og støttet Natura 2000
udpegningen er blevet hørt, og vi protesterer imod at Natura 2000 område 143, og
underliggende habitats- og fuglebeskyttelsesfredninger ikke er inddraget i udformningen af
lovforslaget om affredning.
Indsigelsen vedr. Natura 2000 – område 143, kan også subsidiært henføres til pkt. 6
Miljømæssige konsekvenser
Pkt. 6. Miljømæssige konsekvenser
I lovforslaget står:
Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) er gammelt lavvandet marint område, som er opfyldt fra
ca. 1945 til 1970. Området er kendetegnet ved en græsdomineret flora med en del stier og
kørespor igennem samt spredt selvgroet bevoksning af træer og buske. Området er ikke
genstand for naturpleje. Der er ikke registreret beskyttede naturtyper omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke registreret forekomster af orkidéer eller andre
særligt beskyttede organismer. Naturkvaliteten vurderes på dette grundlag at være relativt
lav.
Området indgår i Kalvebodkilefredningen, specifikt som det lokalområde der er kendt som
Tippen (Sydhavnstippen). Når der ikke er gennemført naturpleje på grunden, skyldes det
udelukkende at ejeren, By&Havn ikke har opfyldt deres forpligtelser i denne henseende, og
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ikke at området ikke har nogen naturmæssig værdi. Det indgår som strandsbeskyttelseszone
og støttende areal til ovennævnte Natura 2000 område 143-fredning.
At der ikke er registreret forekomster af orkidéer eller andre beskyttede organismer på
området, skyldes udelukkende at der aldrig er blevet gennemført nogen særskilt
undersøgelse af Stejlepladsens flora, fauna og habitatskvalitet. Det er derfor uvederhæftigt at
konkludere at ”der ikke i Bådehavnsgade Øst er registreret beskyttede naturtyper omfattende
naturbeskyttelseslovens §3.” Det er aldrig undersøgt.
Desuden er det forkert at konkludere ”At der ikke er registreret forekomster af orkidéer eller
andre beskyttede eller andre beskyttede organismer på området”. Det er således velkendt for
beboere, brugere og besøgende i Bådehavnsgade Øst, at stejlepladsen huser en bestand af
Grønbroget Tudse (Bufo viridis), der især manifestere deres tilstedeværelse om foråret hvor
de foretager den årlige ynglemigration.
Grønbroget Tudse er omfattet af EU’s Habitatdirektiv (Direktivet for bevaring af
naturtyper, samt vilde dyr – og planter 92/93/EØF), specifikt habitatsdirektivets bilag IV,
som omfatter dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, som kræver streng beskyttelse.
Det omfatter bl.a. forbud mod:
a) Alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen.
b) Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeles- hed i perioder, hvor dyrene yngler,
udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.
c) Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder
Habitatdirektivet har stor betydning for grønbroget tudse, da det gør ansvaret overfor arten
til en fælles, international forpligtelse.
Det er derfor helt forkert og direkte misvisende at konkludere ”at naturværdien på dette
grundlag vurderes at være relativt lav”, idet grundlaget for denne konklusion er fraværende
eller i bedste fald meget mangelfuldt.
Der henvises til en rapport fra 2007 ”Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007” udarbejdet
udarbejdet af Amphi Consult, der konkluderer at Grønbroget Tudse formentlig er ved at
uddø i Sydhavnen. Der er dog også henvisninger til en lang række tiltag der skal forbedre
deres leve- og reproduktionsforhold i området. Undersøgelsen omfatter også Bådehavnsgade
Øst. Men man kan ikke på baggrund af denne undersøgelse konkludere at Grønbroget Tudse
er uddød. SF-Sydhavnen kan bevidne at der, på trods af nogle år med stor nedgang i
bestanden, hele tiden har været en forekomst af Grønbroget Tudse i Sydhavnens grønne
områder. Det kan vi bl.a. fordi formanden for SF-Sydhavnen er umiddelbar nabo (fælles
skel) til Tudsemindesøen ved Tudsemindevej, idet han bor i Hf. Kalvebod 50, der ligger 10
m fra søen. Han har i alle årene både før og efter søens etablering haft Grønbroget Tudse i
sin have, og har kunnet høre deres parringssang om foråret. Sidste gang i juni 2018. Samme
rapport fra 2007 konstaterer godt nok at bevoksningen på Stejlpladsen er for tæt til at den vil
være en favoritplads for Grønbroget Tudse. Biologen besøgte grunden i august måned
(2007?) og fandt ved det besøg ingen padder. Men det har ændret sig markant siden. Der er
pæn forekomst af Skrubtudser og som nævnt har lokale brugere og naturinteresserede
konstateret adskillige Grønbrogede Tudser, særligt i forårsmånederne.
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Derfor må vi insistere på at der gennemføres en ny selvstændig undersøgelse af forekomsten
padder og andre arter, herunder insekter, på Stejlepladsen i forårsmånederne, før man
overhovedet kan udtale sig om Bådehavnsgade Østs (Stejlepladsens) naturmæssige værdi.
Vi mener at den aldeles mangelfulde analyse og behandling de miljømæssige forhold og
konsekvenser for arealet Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) har opsættende virkning for
den videre behandling af lovforslaget.
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