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Grønbroget tudse



Undersøgelser forud for MKR 

Der er tidligere registreret grønbroget tudse på det nordøstlige 
Amager bla. ved Kløvermarken og Lynetten (2006). Bestanden 
ved Kløvermarken er siden blevet flyttet. 

Som en del af naturkortlægningen blev der derfor lyttet efter 
grønbroget tudse på Refshaleøen om aftenen d. 5. juni 2019, jf. 
den tekniske anvisning til overvågning af padder. 

Eftersøgningen gav ikke resultat.



Vurdering i MKR 

”Det fremgår i en rapport fra 2008 udarbejdet af Amphi Consult i 
forbindelse med et vindmølleprojekt på Avedøre Holme, at der er 
registreret grønbroget tudse på Lynetten i 2006 /250/. Der blev 
ikke hørt eller set nogen individer af grønbroget tudse i 
forbindelse med eftersøgningen af arten. 

Der er tidligere konstateret grønbroget tudse på Skanskas areal 
vest for område I. Skanska har i forbindelse med fremtidige 
planer for grunden fået tilladelse af Miljøstyrelsen til at flytte 
tudserne, og der er derfor ikke søgt efter dem i området. På den 
baggrund vurderes påvirkningen på padder ikke i det følgende.” 
(MKR, side 444)



MKR godkendt af myndigheder og i Folketinget 

• Flere høringssvar til MKR omhandlede grønbrogede tudse.
• I Trafikstyrelsens Sammenfattende redegørelse står der:
• ”By & Havns bemærkninger: … By & Havns rådgivere har på 

den baggrund, og i forbindelse med placering af modtageanlæg 
og ny adgangsvej, kortlagt grønbroget tudses udbredelse i 
området ved brug af Danmarks Miljøportal og Naturbasen og 
ved eftersøgning i felten. Der blev ikke registreret grønbroget 
tudse ved feltundersøgelserne (eller i databaserne). Det er 
derfor vurderingen, at projektet ikke påvirker bestanden af 
grønbroget tudse. … Trafikstyrelsens bemærkninger: 
Trafikstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.”
(Sammenfattende redegørelse, side 33-34)

• MKR blev efter godkendt af myndighederne og anlægsloven 
vedtaget i Folketinget



Nyere observationer af grønbroget tudse (Efter MKR 
og anlægslov) 

• Prøvestenen Syd:
• Den nye adgangsvej over Prøvestenen

anlægges på nordsiden af
Prøvestensbroen, dvs. i god afstand af de
grønne områder på Prøvestenen Syd,
hvor det har været observationer

• Kløverparken:
• Den nye adgangsvej anlægges ikke på

Kløverparken
• Refshaleøen:

• Arealet for modtageanlægget rummer ikke
ynglemuligheder, og er heller ikke oplagt
som føde- eller overvintringslokalitet. En
observation af en enkelt syngende han
ved Lynetten Vindmøllepark i 2021 ændrer
ikke på denne vurdering.

Nyere fund i databasene Arter.dk, Naturbasen og DOFbasen 
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