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Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. ”VVM-

redegørelse for opfyldninger og udgravning til kanaler på 

Enghave Brygge” 

Amager Vest Lokaludvalg takker Teknik- og Miljøforvaltningen for at 

blive involveret i høringen vedr. VVM-redegørelse for opfyldninger 

og udgravning til kanaler på Enghave Brygge. 

 

Lokaludvalget bakker op om at foretage en VVM-redegørelse. Især 

ønskes problematikken omkring ålegræsset grundigt belyst, da 

lokaludvalget finder screeningen modsætningsfyldt i forhold til dette 

spørgsmål. 

 

Det fremgår af screeningsskemaet, at projektet medfører: ”en 

yderligere tildækning/ødelæggelse af ålegræsområder, udover hvad 

der allerede sker ved opfyldning af havnearealet”. Samtidig vurderes 

projektets påvirkning af ålegræsset at være begrænset og uden 

betydning for ålegræssets udbredelse i Københavns havn. 

 

Efterfølgende beskrives ålegræs som ”en sårbar og værdifuld 

biotoptype” der er ”forholdsvis begrænset” i vore farvande og 

”levested for en artsrig fauna”. Til slut redegøres for, at fiskefaunaen 

typisk lever i vegetationen. 

 

Vi undrer os over, at ålegræsbestanden på den ene side beskrives som 

en sårbar og værdifuld biotoptype, der er vigtig for den øvrige plante- 

og dyrefauna, mens den på den anden side ikke vurderes at blive 

påvirket nævneværdigt af projektet. Det fremgår af screeningen, at 

argumentet for dette er en beregning, hvoraf det fremgår, at det 

tildækkede areal kun udgør 0,6 % af den samlede potentielle 

forekomst af ålegræs i Københavns Havn. 

 

Ålegræs er en meget sårbar og uforudsigelig plantevækst, og det er 

meget svært at sige noget konkret om den. Ålegræs kan ikke 

reetableres med sikkerhed på samme måde som et træ kan genplantes. 



 Side 2 af 2 

Derfor kan et eksisterende areal beplantet med ålegræs i forhold til et 

potentielt areal beplantet med ålegræs ikke sammenlignes. I stedet 

skal det i projektet tildækkede areal, der er beplantet med ålegræs, 

sammenlignes med det samlede ålegræsbeplantede areal i Københavns 

Havn.  

 

Lokaludvalget ønsker derfor, at forholdene omkring ålegræs belyses 

grundigt i selve redegørelsen. Lokaludvalget opfordrer Københavns 

Kommune til at udarbejde en kortlægning af ålegræsforekomsten i 

området samt en detaljeret plan for reetablering.  

 

Et andet element er de påvirkninger af vandkvaliteten, gravearbejdet 

vil forårsage. Det er i screeningen skitseret, hvordan arbejdet forsøges 

holdt uden for den del af året, hvor havnebadene er åbne. Vi opfatter 

dette som et kardinalpunkt, da havnens rekreative værdi ellers 

forringes, og finder det af største betydning, at dette hensyn vejer 

tungere end en eventuel forsinkelse af projektet i anlægsfasen. 

 

Endelig ser vi frem til en nærmere redegørelse for risikoen for 

spredning af de store mængder kviksølv, der ligger i havnen. En 

VVM-redegørelse bør som et af de væsentlige punkter fokusere på 

sandsynligheden for og de mulige konsekvenser for både fisk, 

planteliv og mennesker af denne. 
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