
Til Politidirektøren
Københavns Politi
Politigården
1567 København V
 
  København den 10. maj 2020

Anmeldelse af brud på jagtlovgivningen til strakspåbud
 
Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening København, Dansk 
Ornitologisk Forening København, Arternes Ambassade København, Extinction Rebellion 
Danmark samt Miljøbevægelsen NOAH vil hermed politianmelde til strakspåbud 
entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S (aarsleff.dk), konsulentfirmaet COWI A/S (cowi.dk) 
samt bygherre By og Havn I/S (byoghavn.dk) for at have overtrådt bestemmelserne i 
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning mandag den 4. maj 2020 kl. 7.30 –12.00 
på Amager Fælled, nærmere betegnet Lærkesletten, som ligger i området ved Vejlands 
Alle 200, 2300 København S. 
 
Entreprenørselskabet Per Aarsleff udførte på det angivne tidspunkt undersøgelser på 
området ved Vejlands Alle 200. Undersøgelserne har resulteret i destruktive forstyrrelser 
af de lærker, som pt. ligger på rede på Lærkesletten. Aktiviteterne omfattede voldsomme, 
støjende og vibrerende lyde og store nedtrykkede dækspor fra deres mobile boretårn. 
Hjulsporene går i mindst to forskellige retninger, 20 meter ud fra det gamle testområde, 
mellem Lærkerederne. 

Vi mener, at disse undersøgelser, midt i lærkernes yngletid er ulovlige efter 
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning. 
 
På den baggrund vil vi anmelde de tre aktører Per Aarsleff A/S, Cowi A/S og By & Havn 
I/S for at mandag den 4. maj kl. 7.30-12.00 at have foretaget brud på følgende paragraffer 
i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning:
 
§ 1. Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en 
bæredygtig forvaltning heraf ved
1) at beskytte vildtet, særlig i yngletiden,
2) at sikre ...... og beskytte vildtets levesteder 
 
§ 2. Lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er 
naturligt forekommende i den danske natur.
 
§ 6 a. 
Stk. 2. Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Æg må ikke 
forsætligt ødelægges eller beskadiges.
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https://www.aarsleff.dk/
https://www.cowi.com/
https://byoghavn.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265


§ 7. 
Stk. 2. Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.
 
Med vores anmeldelse ønsker vi, at politiet går ind i sagen og stopper den ulovlige 
aktivitet. Vi ønsker også, at de anmeldte aktører straffes og forhindres i at gentage deres 
ulovlige aktiviteter.
 
Amager Fælleds Venner har siden starten af februar 2020 været i dialog med By & Havn 
vedr. tidspunktet for deres jordbundsundersøgelser, som der lige nu udføres på 
Lærkesletten. Allerede den 6. februar 2020 blev By & Havn bekendtgjort med, at det vil 
være ødelæggende for fuglelivet i området, hvis undersøgelserne gennemføres i fuglenes 
yngletid. Vi vurderede, at Lærkerne ville komme til Lærkesletten tidligt i år som følge af en 
mild vinter. 

By & Havn forsikrede deltagerne på mødet, at de ville tilrettelægge deres undersøgelser 
på en måde, som ikke skadede lærkerne i deres yngletid. Medio februar 2020 blev de 
første lærker registreret på Lærkesletten, hvor de gjorde klar til redebygning. Dette til 
trods valgte By & Havn i starten af marts 2020 at igangsætte meget støjende og 
destruktive undersøgelser på Lærkesletten. By & Havn blev på den baggrund allerede 
tilbage i marts 2020 anmeldt for brud på Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning. 
 
Dokumentation for de beskrevne overtrædelser fremgår af vedlagte billeder.
 

Med venlig hilsen
 
Steffen Rasmussen, Amager Fælleds Venner
Knud Erik Hansen, Danmarks Naturfredningsforening København
Grete Sonne, Dansk Ornitologisk Forening København
Frej Schmedes, Arternes Ambassade København
Ida Nicolaisen, Extinction Rebellion Danmark
June Rebekka Bresson, Miljøbevægelsen NOAH
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