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1 Indledning og formål 
HOFOR Vind A/S har af Energistyrelsen fået tilladelse til at undersøge, om der kan 

anlægges to vindmølleparker i Øresund. Den ene ved Nordre Flint, der ligger 12 ki-

lometer øst for København. Den anden ved Aflandshage, 10 kilometer fra Amagers 

sydspids. Før der kan gives tilladelse til anlæg af disse vindmølleparker, skal der 

gennemføres en række forundersøgelser, og udarbejdes en såkaldt miljøkonse-

kvensrapport. Dette skal belyse projekternes påvirkning af eksempelvis dyrelivet, 

fiskeriet, sejladsforhold, lufttrafik og visuelle forhold. Som en del af undersøgel-

serne til miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark er der i juli-sep-

tember 2020 gennemført en botanisk undersøgelse af en række områder på Aved-

øre Holme samt undersøgelser af grønbroget tudse (og andre padder) i forunder-

søgelsesområdet på land. Resultatet af disse feltundersøgelser er afrapporteret i 

denne rapport, der vil indgå som et baggrundsnotat til miljøkonsekvensrapporten. 

I det følgende beskrives resultaterne af undersøgelserne. Resultaternes betydning 

for projektet er alene vurderet i miljøkonsekvensrapporten. 

Rapporten er opbygget således, at den først indeholder beskrivelser og resultater 

fra padderegistreringen og derefter beskrivelser og resultater fra de botaniske un-

dersøgelser.  
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2 Padderegistrering 

2.1 Eksisterende viden 
Bestanden af grønbroget tudse på Avedøre Holme har været overvåget af myndig-

heder (amt, kommune) siden 1990. Undersøgelser og beskrivelser af grønbroget 

tudse i denne rapport er udarbejdet af John Frisenvænge, der har været involveret 

i en stor del af de tidligere undersøgelser af padder på Avedøre Holme. Derfor er 

resultater og beskrivelser suppleret med detaljer omkring de tidligere registrerin-

ger, for at forklare den overordnede bestandsudvikling.  

Som kilder til beskrivelsen af eksisterende forhold er anvendt rapporter fra Køben-

havns Amt 1990-2006 (Figur 2.1), Hvidovre Kommune 2007 samt data fra Dan-

marks Miljøportal (Naturdata (www.miljoeportal.dk), 2020). Sidstnævnte omfatter 

data fra Hvidovre Kommunes undersøgelser i 2007, 2012 og 2017, og resultaterne 

af disse fremgår af Figur 2.2. 

   
Figur 2.1: Kort fra overvåg-
ningsrapport, der viser hvilke 

kanaler og andre vådområder 
på Avedøre Holme, der har fun-

geret som ynglesteder for grøn-
broget tudse. Kilde: Køben-

havns Amt, 2006. Baggrunds-
kort: Kort- og Matrikelstyrel-
sen, nu Geodatastyrelsen, 4-cm 

kort. 
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Figur 2.2: Observationer af 
grønbroget tudse i yngletiden 

ved monitering for Hvidovre 
Kommune i 2012 og 2017. Hver 
prik repræsenterer et kanalaf-

snit (Naturdata 
(www.miljoeportal.dk), 2020). 

 

 

 

    

De historiske data viser, at grønbroget tudse har en fast bestand på det sydlige 

Avedøre Holme. Bestandens størrelse har svinget en del. Bestandsstørrelsen kul-

minerede i 1990’erne, for derefter at aftage og lægge sig på et formentligt ret sta-

bilt niveau. Fremgangen i bestanden var en følge af en udvidelse af erhvervsområ-

det ved ny inddæmning af områder, som siden er anvendt til rensningsanlæg (BI-

OFOS), affaldsanlæg (AV-Miljø) og kraftværk (Avedøreværket). De tidligere under-

søgelser viser, at de sydlige dele af Avedøre Holme fortsat udgør et vigtigst leve-

sted for grønbroget tudse. Kort tid efter tørlægning af havbunden kunne grønbro-

get tudse kolonisere de vegetationsfattige områder og yngle i temporært våde lav-

ninger. Disse våde lavninger forsvandt sidst i 1990erne, da den sidste affaldscelle 

på AV-Miljø blev taget i anvendelse. Derefter har tudserne kun ynglet i perma-

nente regnvandskanaler, samt i et, efterhånden noget tilgroet, permanent regn-

vandsbassin på rensningsanlægget BIOFOS. Samtidig er arealet af egnede leveste-

der på land gradvist indskrænket dels som følge af byggeri og dels pga. tilgroning 

med højere vegetation. 

Grønbroget tudse yngler primært i den stensatte udløbskanal fra regnvandssyste-

met på Avedøre Holme, samt de brede græsklædte kanaler nord og øst for denne. 

I kanalerne konkurrerer tudserne med skrubtudser og grønne frøer, der har ind-

fundet sig efterhånden som de ubebyggede dele af det inddæmmede område er 

blevet tilplantet eller er vokset til. I de senere år er de største ynglebestande regi-

streret ved den stensatte kanal, hvor vandet ikke skygges af rørsump, og hvor 

konkurrerende paddearter ikke trives. Grønbroget tudse er en udpræget pionerart, 

der ofte findes på steder uden, eller med små bestande af konkurrerende paddear-

ter. 

2.2 Metode 
Undersøgelserne omfatter det område, som fremgår af Figur 2.3.  
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Grundet tidspunktet for undersøgelserne var det ikke muligt at følge den tekniske 

anvisning for overvågning af padder1. I stedet blev voksne tudser eftersøgt på de 

egnede landlevesteder med metoden beskrevet herunder. 

Grønbroget tudse er eftersøgt om natten i relevante dele af Avedøre Holme. Efter-

søgningen foregik på nætter med svag vind, høj luftfugtighed og høj lufttempera-

tur, hvilket er forhold, som fremmer aktivitet af grønbroget tudse. På alle tre næt-

ter blev der fundet aktive tudser. Eftersøgningen foregik på de følgende nætter: 

 14-15/7-2020 kl. 22.20-03.40: Avedøreværket og arealer nord for dette. 

 15-16/7-2020 kl. 22.45-02.55: BIOFOS, AV-Miljø og i mindre grad stier uden 

for disse. 

 16-17/7-2020 kl. 23.00-03.30: Diverse stier og arealer. 

Dyrene er eftersøgt langs transekter, som dækker de væsentligste potentielle 

landlevesteder for arten (se Figur 2.4). Transekterne dækker hele undersøgelses-

området. Det vil ikke være alle dyr, som bliver fundet med denne metode, men 

tætheden af observationerne afspejler kvaliteten af levestederne og størrelsen af 

de bestande, som benytter disse. 

Der er ved eftersøgningen fokuseret på arealer med sparsom bevoksning, små-

skala-variation (f.eks. stenbunker) og et middel forstyrrelsesniveau. Dette er den 

type terræn, som erfaringsmæssigt har højest værdi som landlevested for grøn-

broget tudse. 

Arealer med et højt forstyrrelsesniveau (f.eks. affaldsdeponi med hyppig kørsel 

med materiale) er undersøgt stikprøvevis, men i øvrigt uden at gøre fund af tud-

ser. Arealer med høj og tæt bevoksning er enten prioriteret lavt, som værende 

uden relevans, eller undersøgt langs kanterne.   

   
Figur 2.3: Undersøgelsesområ-
det, her indrammet med en 

pink streg. 

 

 

   
 

                                                   

1 Søgaard, B., Adrados, L.C. og Fog, K. (2018). Overvågning af padder, A17, Version 2, April 

2018. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 

https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAA17Padder_v.2.pdf 

(12/2020) 

https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAA17Padder_v.2.pdf
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Figur 2.4: Transekter ved efter-
søgning af grønbroget tudse 

14-17/7 2020. 

 

 

   
 

2.3 Resultater 
Der er ved undersøgelserne fundet i alt 86 grønbrogede tudser. Af disse var 82  

voksne dyr og 4 ungdyr. Der blev ikke registreret nogen nyligt forvandlede grøn-

brogede tudser, hverken tæt på ynglesteder eller andre steder. I den første tid ef-

ter grønbroget tudse forvandler sig, er ungerne mest dagaktive, og de bevæger 

sig ikke langt væk fra deres skjulesteder nær yngleområdet.  

Foruden grønbroget tudse blev der, i beskedent omfang, registreret skrubtudse og 

grøn frø på land, og grønne frøer blev hørt kvække fra kanalerne. 

Fundene af grønbroget tudse fremgår på Figur 2.5. 

Fordelingen af grønbrogede tudser viser, at den østlige del af Avedøreværkets om-

råde og tilgrænsende arealer uden for Avedøreværkets område har størst betyd-

ning for grønbroget tudse. Der kan være en mindre bias, idet disse arealer blev 

undersøgt på en nat med periodisk finregn og en enkelt større regnbyge. Tudserne 

kan derfor have været mere aktive på denne undersøgelsesnat. 

De områder, hvor grønbrogede tudser er fundet, kendetegnes af en højere grad af 

variation end de områder, hvor grønbrogede tudser ikke er fundet. På Avedøre-

værket er tudserne fundet nær stenbunker og lignende, langs kystens stensætnin-

ger og på steder med oplag. På AV-Miljø er tudserne fundet på en kørevej, der 

skærer igennem et areal under tilgroning med græsser. Desuden er tudserne bl.a. 

fundet på et fortov langs vejen Kystholmen, hvor tudserne kan skjule sig under en 

langsgående kabelkasse. Fundstederne kendetegnes af en kombination af skjule-

steder, bare arealer til fødesøgning og områder med tættere vegetation, som kan 

være levested for løbebiller og andre byttedyr. 

Områder uden fund af dyr er mere ”friserede” og homogene, med græsplæner og 

køreveje, men uden ”rod” som f.eks. stenbunker og oplag, som kan være skjule-

steder for tudserne. Der er heller ikke fundet ret mange tudser på stierne i områ-

der, der domineres af tæt græs- og urtevegetation.  
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BIOFOS (det tidligere Spildevandscenter Avedøre) har tidligere været et vigtigt 

yngle- og levested for tudserne. Grønbroget tudse findes sandsynligvis stadigvæk i 

området. Der er dog sket en opfyldning og tilgroning af tidligere bare arealer, som 

har forringet dele af området for tudserne. Andre arealer holdes med lavt klippet 

græs men uden gode skjulesteder for grønbroget tudse. 

   
Figur 2.5: Fund af grønbroget 
tudse juli 2020. 

 

 

   

 

2.4 Opsamling 
Monitering af grønbroget tudse på Avedøre Holme igennem mere end tre årtier har 

vist, at især den sydlige del af Avedøre Holme er et vigtigt permanent levested for 

arten. Dels på grund af forekomst af ynglesteder og dels på grund af forekomst af 

levesteder med høj solindstråling og en varieret, men generelt meget åben, vege-

tation.  

De vigtigste landlevesteder for tudserne inden for undersøgelsesområdet fremgår 

af Figur 2.6. De findes hovedsageligt i den østlige del af Avedøreværkets område. 

Dette skyldes områdets karakter af restareal, med en mosaik af ruderatbevoks-

ning, befæstede arealer og diverse materialer som tudserne kan skjule sig under. 

På grund af sparsom bebyggelse og sparsom træbevoksning er der høj solindstrå-

ling. Endelig findes permanente skjulesteder for tudserne i kystens stensætning. 

De nævnte betingelser er generelt opfyldt i en smal zone langs det meste af Aved-

øre Holmes kystlinje, og man må regne med forekomst af grønbroget tudse langs 

hele kystlinjen. 

Foruden de ovennævnte områder kan arealer nær ynglestederne huse tætte fore-

komster af grønbroget tudse i vandringsperioder i tilknytning til yngletiden, samt i 

ungernes spredningsperiode efter forvandlingen.  
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De tættere bebyggede dele af erhvervsområdet nord for Kystholmen er mindre at-

traktive for grønbroget tudse. Det må antages, at der fortsat findes et antal dyr i 

området, som søger føde på parkeringspladser, oplagspladser etc. Disse delbe-

stande er dog meget udsatte for trafik. Dertil kommer, at den langsgående kasse 

(kabelkasse eller lignende), der ligger ovenpå det dige, der ligger syd for Kysthol-

men, kan fungere som en delvis barriere for tudsernes spredning mod nord. Dette 

har betydning for flere grunde lige nord for Kystholmen. 

Alt i alt vil den mindste påvirkning af grønbroget tudse forekomme, hvis anlægsar-

bejderne foregår i den vestlige halvdel af Avedøreværkets grund eller på grunde 

vest for denne. Påvirkningerne ved de mulige placeringer og de relevante hensyn 

til grønbroget tudse, beskrives nærmere i miljøkonsekvensrapporten. 

   
Figur 2.6: De vigtigste områder 
for Grønbroget tudse på Aved-

øre Holme. Skraveringen om-
fatter vigtige landlevesteder og 

yngleområder. I vandrings- og 
spredningsperioder kan mel-

lemliggende arealer også have 
stor betydning for bestanden. 
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3 Botaniske undersøgelser 

3.1 Eksisterende viden 
En række naturområder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr 240 af 

13/03/2019):  

 Søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m².  

 Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på 

mindst 2.500 m². 

 "Mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2.500 m². 

 Visse udpegede vandløb. 

 Alle moser i forbindelse med beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. 

Disse naturområder er generelt beskyttet mod ændringer i deres tilstand. Dette 

omfatter for eksempel forbud mod at der bygges, graves, laves terrænændringer, 

tilplantes, drænes eller lignende.  

Myndighedernes vejledende registrering af § 3-beskyttet natur fremgår af Dan-

marks Arealinformation. Beskyttelsesstatus for et konkret areal skal dog baseres 

på arealets aktuelle tilstand. Naturen er dynamisk, og der er derfor tale om en vej-

ledende registrering. Et areal kan således vokse sig ind og ud af § 3-beskyttelsen. 

Et areal kan derfor være beskyttet, selv om det ikke fremgår af den vejledende re-

gistrering – og omvendt. Der findes desuden en række undtagelsesbestemmelser 

for beskyttelsen, særligt for arealer som lå i byzone ved lovens indførelse i 1992. 

Søgning på Danmarks Naturdata d. 6.10.2020 (Naturdata (www.miljoeportal.dk), 

2020) viser, at der i projektområdet er fem arealer der fremgår af den vejledende 

registrering af § 3 natur. I Figur 3.1 ses beliggenheden af de registrerede naturty-

per, som omfatter mose, strandenge og en sø.  

 

   
Figur 3.1: Arealer beskyttet ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 
3. Fra Danmarks Miljøportal d. 

6.10.2020 (Naturdata 
(www.miljoeportal.dk), 2020). 

Baggrundskort er fra Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivi-

sering, DTK/Skærmkort, WMS-
tjeneste. 

 

 

   
 

Søgning i Danmarks Naturdata d. 6.10.2020 (Naturdata (www.miljoeportal.dk), 

2020) gav én registrering af en bemærkelsesværdig planteart: Pile-Alant, som er 

registreret på den nordøstlige strandeng vist på Figur 3.1. 
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3.2 Metode 
På Avedøre Holme er der udført botaniske undersøgelser af en række arealer inden 

for otte matrikler. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge eventuel fore-

komst af potentielt § 3 beskyttede arealer, der ikke fremgår af den vejledende re-

gistrering på Miljøportalen. Der er således udført undersøgelser af arealer, der bo-

tanisk set måske kan anses som § 3 natur2.  

Undersøgelserne er foretaget som en basisregistrering i henhold til den tekniske 

anvisning til besigtigelse af naturarealer3. Som del af den botaniske undersøgelse 

registreres planter på arealet. I den følgende gennemgang fremhæves ualminde-

lige eller bemærkelsesværdige plantearter. Fund af ualmindelige eller bemærkel-

sesværdige plantearter afgrænses på kortmateriale eller markeres med GPS. Art 

og bestandstørrelse noteres. Figur 3.2 viser den geografiske udbredelse af under-

søgelsesområdet. 

Der er taget fotos af arealer, hvor der er foretaget botaniske registreringer, samt 

steder med ualmindelige eller bemærkelsesværdige plantearter. 

De arealer inden for undersøgelsesområdet, der fremgår af den vejledende § 3 re-

gistrering kan ses på Figur 3.1. Disse er alle senest besigtiget i 2017, hvorfor en 

ny besigtigelse ikke vurderes at være nødvendig. 

Undersøgelsesområdet er besøgt d. 7.7.2020 og 3.9.2020 af botaniker Anne-Marie 

C. Bürger. 

   
Figur 3.2: Rød streg markerer 

de otte matrikler, som indgik i 
de botaniske undersøgelser. 

Kortet viser også matrikel-
numre for området. 

 

 

    

                                                   

2 Afklaringen af, hvorvidt et areal er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 

3 eller ej, skal foretages af den ansvarlige myndighed. I dette tilfælde er Hvidovre Kommune. 

I det følgende beskrives alene resultaterne af de botaniske undersøgelser. Der tages ikke stil-

ling til, om arealerne er lovgivningsmæssigt beskyttede.  

 
3 Fredshavn, J., Nygaard, B. og Ejrnæs, R. (2018). Teknisk anvisning til besigtigelse af natur-

arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 mv. Version 1.05, Oktober 2018. DCE – Natio-

nalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Raadgivning/TA-besigtigelse_af_naturarealer-105.pdf 

(10/2020) 

https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Raadgivning/TA-besigtigelse_af_naturarealer-105.pdf


 

 

 HOFOR Vind A/S 

  

 21. december 2020  www.niras.dk 

12 

3.3 Resultater 

3.3.1 Naturområder 
Der er registreret i alt fem arealer, der botanisk set vurderes at opfylde kravene § 

3-beskyttelse (se Figur 3.3). Registreringerne fremgår af 0, med angivelse af det 

enkelte områdes struktur, drift, pleje og plantearter. 

   

Figur 3.3: Registrerede arealer, 

der vurderes at opfylde de bo-
taniske krav til § 3 beskyttelse. 

Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, DTK/Skærm-
kort, WMS-tjeneste. 

 

 

   
 

Nord for Kystholmen er der registreret tre områder, der botanisk set kan beskrives 

som strandeng (Figur 3.4), idet der på alle arealerne vokser salttolerante arter og 

arter, der er karakteristiske for strandenge. Arealerne er dog mere eller mindre 

tørre, grundet deres beliggenhed i et stort industriområde og tegn på jordopfyld. 

Før arealet syd for Kystholmen blev etableret (i 1980’erne), lå disse tre områder 

kystnært med påvirkning fra havet og saltvand. Det vurderes at arterne gradvist 

vil forsvinde i takt med, at områderne forferskes yderligere. Den estimerede na-

turtilstand på alle områderne er sat til moderat (3) pga. store bestande af mindre 

almindelige arter og arter, der er karakteristiske for strandenge eller som er min-

dre almindelige (beskrives i afsnit 3.3.2).  
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Figur 3.4: Areal markeret 
Aved04 på Figur 3.3. 

 

 

   
 

Syd for Kystholmen er der registreret to områder: ét vandhul og et overdrev. 

Vandhullet er et bassin, der modtager overfladevand fra det område, det ligger i. 

Det er afgrænset af et 2 m højt hegn. Overdrevet (Figur 3.5) er en høj og bred 

vold med flyveaske i bunden og jorddeponi fra København oven på. Det er etable-

ret i forbindelse med etableringen af Avedøreværket og er uden udsået blomster-

blanding. Den tørre overdrevsbotanik er derfor indvandret af sig selv. Givet area-

lets historie kan det karakteriseres som et botanisk overdrev. Den estimerede na-

turtilstand på begge områderne er sat til moderat (3). 

   
Figur 3.5: Areal markeret 

Aved02 på Figur 3.3. 
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3.3.2 Plantearter 

Der er registreret i alt 14 steder med i alt seks mindre almindelige plantearter (Fi-

gur 3.6). I det følgende findes en opsummering af disse arter. 0 indeholder en de-

taljeret gennemgang af arterne og bestandstørrelserne i de givne områder. 

   
Figur 3.6: Ualmindelige eller 

bemærkelsesværdige plantear-
ter i undersøgelsesområde ved 

Avedøre Holme. Baggrundskort 
er fra Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering, 

DTK/Skærmkort dæmpet, 
WMS-tjeneste. 

 

 

   
 

Der er fundet i alt seks forskellige arter. De vokser hovedsageligt kystnært og 

længst mod øst i undersøgelsesområdet. Pile-Alant og Strand-Karse er udbredt og 

med store bestande, mens et stort antal planter af Slangetunge er fundet flere 

steder på strandengene mod øst. 

En af arterne, Purpur-Gøgeurt, er fredet. Alle seks arter er jf. seneste rødlistevur-

dering fra 2019 angivet i kategorien livskraftige (LC) eller ikke relevante (NA). Det 

betyder, at ingen af arterne er rødlistede.4 

                                                   

4 Moeslund, J.E. et al. (2019). Den danske Rødliste. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Cen-

ter for Miljø og Energi. www.redlist.au.dk. 

https://www.redlist.au.dk/
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Figur 3.7: Pile-Alant markeret 
med PilAla02 på Figur 3.6. 

 

 

   
 

Af 0 ses, at Krat-Fladbælg og Pile-Alant er blevet mere sjældne eller gået tilbage i 

deres udbredelse i nyere tid samt at Strand-Karse og Slangetunge er lokalt ud-

bredt, men nationalt sjælden. Purpur-Gøgeurt har en stabil bestand i Danmark, 

mens Stinkende Karse har sin hovedudbredelse øst for Storebælt.5 

                                                   

5 Hartvig, P. (2015). Atlas Flora Danica. Bind 1-3. Dansk Botanisk Forening og Gyldendal. 
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3.4 Opsamling 
De arealer, som fremgår af miljøportalens vejledende § 3-registrering, er senest 

undersøgt af Hvidovre Kommune i 2017. Disse arealer er derfor ikke inddraget i 

den botaniske undersøgelse. 

De undersøgte områder udgør arealer, der botanisk opfylder kriterierne til at være 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt voksesteder for ualmindelige eller 

bemærkelsesværdige plantearter, herunder en fredet planteart (Purpur-Gøgeurt). 

De øvrige mindre almindelige plantearter, der er registreret inden for forundersø-

gelsesområdet, er ikke omfattet af beskyttelse. Disse arter er kortlagt som grund-

lag for at kunne beskrive og belyse projektets påvirkning af den biologiske mang-

foldighed generelt, hvilket er et krav i henhold til miljøvurderingsloven. 

På Figur 3.8 opsummeres resultatet af de gennemførte botaniske besigtigelser 

samt de § 3-arealer, der er kortlagt i Danmarks Miljøportal. De mørkegrønne area-

ler viser den eksisterende vejledende udpegning af § 3-beskyttet natur (undersøgt 

i 2017). De røde markeringer viser arealer med ualmindelige eller bemærkelses-

værdige plantearter. Purpur-Gøgeurt er den eneste fredede planteart, der er regi-

streret i området. 

   
Figur 3.8: Overblik over botani-
ske undersøgelser ved Avedøre 

Holme. Kortet viser arealer der 
fremgår af den vejledende ud-

pegning af beskyttet natur på 
Danmarks Miljøportal 

(Naturdata 
(www.miljoeportal.dk), 2020), 

arealer der kan være omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, 
samt områder med ualminde-

lige eller bemærkelsesværdige 
plantearter, registreret ved felt-

besigtigelsen i 2020. Bag-
grundskort er fra Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivise-
ring, DTK/Skærmkort dæmpet, 

WMS-tjeneste. 

 

 

   
 

I forhold til de botaniske registreringer skal opmærksomheden specielt henledes 

på den østlige del af forundersøgelsesområdet, der foruden forekomst af naturty-

per, der er/kan være § 3 beskyttede, også er voksested for Purpur-Gøgeurt (fre-

det), Krat-Fladbælg og store bestande af Pile-Alant. Denne del af undersøgelses-

området er også det eneste sted, hvor der er registreret Slangetunge.  
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Appendiks 1: Artsliste 

ID Dansk navn Internationalt navn Bestandstørrelse 

KraFla01 Krat-Fladbælg Lathyrus linifolius Mindre bestand på kant mod kanal 

PilAla01 Pile-Alant Inula salicina > 1000 blomstrende planter 

PilAla02 Pile-Alant Inula salicina Spredt på hele arealet 

PilAla03 Pile-Alant Inula salicina Mindre bestand på voldkanter 

PilAla04 Pile-Alant Inula salicina > 1000 blomstrende planter 

Pur-

Gøg01 

Purpur-Gøgeurt Dactylorhiza majalis 

var. pulchella 

5 blomstrende planter 

NB. Fredet 

SlaTun01 Slangetunge Ophioglossum vulgatum > 1000 blomstrende planter 

SlaTun02 Slangetunge Ophioglossum vulgatum > 1000 blomstrende planter 

SlaTun03 Slangetunge Ophioglossum vulgatum Spredt på hele arealet 

StiKar01 Stinkende Karse Lepidium ruderale > 100 pl, spredt i hele udstrækning 

StrKar01 Strand-Karse Lepidium latifolium > 1000 bl plant ml dige & hav 

StrKar02 Strand-Karse Lepidium latifolium > 500 blomstrende planter 

StrKar03 Strand-Karse Lepidium latifolium > 1000 bl plant ml vej og stenmole 

StrKar04 Strand-Karse Lepidium latifolium > 5000 blomstrende plante 

 

Dansk navn Internationalt navn Kommentar (frit efter Hartvig 

2015) 

Krat-Fladbælg Lathyrus linifolius Siden 1931 er arten blevet sjældnere 

på Øerne, navnlig i Vestsjælland og Kø-

benhavnsområdet. 

Pile-Alant Inula salicina Er naturligt hjemmehørende og fore-

kommer bl.a. spredt på strandenge og 

kystnære enge og på Øerne, herunder 

Sjælland. Arten er formodentlig for-

svundet fra en del tidligere vokseste-

der, og det vurderes at den er gået no-

get tilbage på landsplan. 

Purpur-Gøgeurt Dactylorhiza majalis 

var. pulchella 

Er fredet. Det vurderes, at bestandsud-

viklingen for arten er stabil. 

Slangetunge Ophioglossum vulgatum Ret almindelig til ret sjælden på strand-

engskyster i det meste af landet. Lokalt 

almindeligt og i stort antal. Arten er på 

Øerne, siden 1953, visse steder blevet 

hyppigere, mens den andre steder syn-

tes at være forsvundet. 

Stinkende Karse Lepidium ruderale Arten er indslæbt i Danmark og natura-

liseret. Hyppig i København hvor den 

bl.a. optræder på havnepladser. 

Strand-Karse Lepidium latifolium Forekommer bl.a. på ruderatgræsland 

ved kysten, på stensætninger ved 

havne, havdiger og dæmninger. Almin-

delig på Sydhavsøerne, Sydsjælland, 

Lolland, Falster, Møn samt omkring Kø-

benhavn. 
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Appendiks 2: Indscannede skemaer 
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