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Peberholm – en kunstig naturperle
I Øresund ligger øen Peberholm, som med sine 160 ha er en af ver-

dens største kunstige øer. Øen blev skabt som en gold fyldplads for 

marine overskudsmaterialer i slutningen af 90’erne, og udgør en del 

af Øresundsforbindelsen. Siden har naturen fået plads til at etablere 

sig i sit eget tempo, og øen er i dag hjemsted for mange specielle og 

sjældne dyr og planter. I denne artikel præsenteres en status for natu-

rens udvikling på Peberholm efter de første ca. 10 år af øens leve tid.

Hans OHrt

Historien om Peberholm
Selv om etableringen af Øresundsforbindel-
sen stadig huskes som en miljømæssig suc-
ceshistorie er der nok ikke mange der vil gå 
så vidt som at betegne projektet som et natur-
forvaltningsprojekt. Ikke desto mindre har 
etableringen og den efterfølgende forvaltning 
af den kunstige ø, Peberholm, skabt nye lev-
esteder for en lang række bevaringsværdige 
og truede arter, som er trængt andre steder i 
Danmark og Sverige.

Øen Peberholm blev skabt som en over-
gang mellem sænketunnelen under Drogden-
renden og højbroen over Flinterenden, men 
er herudover dimensioneret som et deponi 
for overskudsmaterialer fra anlægsarbejdet, så 
man undgik at skulle bortskaffe disse materi-
aler ved dumpning i havmiljøet. Øens stør-
relse og form skulle tilpasses jordbalancen for 
hele projektet, samt hensynet til at mindske 
påvirkningen af vandgennemstrømningen i 
Øresund mest muligt. (se faktaboks)

Etableringen af ca. 160 ha jomfrueligt og 
kystnært land ved en hovedfærdselsåre midt 
imellem de to storbyer, Malmø og Køben-
havn, inspirerede ellers til mange ideer og 

forslag om hvad øen kunne bruges til. 
Hverken boligområder, butikscentre, forlys-
telsesparker eller lystbådehavne ville dog 
kunne realiseres indenfor kommissoriet om at 
etablere en hovedfærdselsåre mellem Køben-
havn og Malmø som et selvstændigt projekt 
med betalingsanlæg i Sverige.  Øen lå derfor 
hen uden nogen konkrete planer for den 
fremtidige anvendelse. 

Det var egentlig tanken at tilså og beplante 
øen på traditionel vis for at stabilisere jord-
bunden, ikke mindst jernbane- og motorve-
jsskrænterne. Imidlertid viste undersøgelser af 
jordbundens sætnings- og stabiliserende 
egenskaber, at motorvejs- og jernbaneskræn-
ter var tilstrækkeligt stabile uden beplantning. 
Rent sent i projektet, i 1998 da store dele af 
øen var etableret, opstod ideen om at lade 
øen være ubeplantet og overlade arealerne 
udenfor de tekniske anlæg til sig selv og na-
turen. Disse tanker faldt fint i tråd med at hele 
den kunstige ø ligger indenfor et naturfredet 
område omkring den nærliggende ø Saltholm, 
som tilmed er en del af det europæiske Nat-
ura2000 netværk.  Øresundsbro Konsortiets 
medarbejdere og entreprenører kan kun få 
adgang til Peberholm efter gennemført sikker-
hedskursus, men Øresundsbro Konsortiet har 

Figur 1. Kort over Peberholm med Øresundsbro Konsortiets administrative røde og grønne zoner (kilde: Øresundsbro Konsortiet 2010).
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herudover defineret en rød zone, hvor al 
færdsel af hensyn til naturen desuden kræver 
en særskilt tilladelse (se figur 1).

Form og designelementer
Øen blev designet så den kunstige oprindelse 
kom tydeligt til udtryk: En jævnt buet kys-
tlinie med stejle stensætninger af ensfarvede 
stenblokke, store vandrette arealer uden ku-
pering, tydelige afvandingsgrøfter og tydeligt 
markerede skrænter til motorvej og jernbane. 
Hertil kom særlige landskabselementer på 
den sydlige del af øen, dels to stenbunker 
(bestående af stenblokke fisket op fra 
havbunden), dels en firkantet dam befæstet 
med stenblokke på siderne og i bunden. 

Geologiske og meteorologiske processer 
har siden medført at de flade arealer stedvist 
er blevet mere kuperede på grund af forskelle 
i sætningerne, samt at det finkornede ler no-
gle steder er udvasket til en underjordisk 
membran, som holder på regnvandet. 
Hermed er der opstået mere eller mindre 
permanente, lavvandede vådområder. Den 
firkantede stendam udgør nu en lille perma-
nent vandfyldt dam.

Langt den største del består af flade, van-
drette tørbundsarealer, men øen rummer 
også andre arealtyper og biotoper, hvilket har 
bidraget til at øge spektret af dyr og planter 
som kan etablere sig (se tabel 1). 

Den kunstige ø, Peberholm, ligger ca. 600 m syd for Saltholm, hvor 
vanddybden oprindeligt var 4 - 5 m. Den blev konstrueret i perioden 
1995 - 1999 af ca. 9 mill. m3 kalkholdige havbundsmaterialer fra etab-
leringen af Øresundsforbindelsen. Materialet er en blanding af meget 
hårdt kalkmateriale, flintholdig moræne og finkornet sand. Herudover 
er anvendt ca. 2 mill. m3 sten fra et svensk stenbrud ved Göteborg til 
etablering af stensætningerne som omgiver øen. Øen er ca. 4 km lang 
og ca. 400 m bred (areal ca. 160 ha), og gennemskæres af motorvejs- 
og jernbaneanlæg, som forbinder tunnelen under Drogdenrenden med 
højbroen over Flinterenden. Størstedelen af øen ligger 2 meter over 
havet. 

Øen er dimensioneret ud fra en jordbalance, som sikrede at havbunds-
materialer fra udgravninger til sænketunnel, udretning af sejlrenderne i 
Drogden og Flinterenden samt de såkaldte kompenserende udgravnin-
ger som skulle sikre en uændret vandgennemstrømning, kunne depo-
neres på øen, og øen er derfor meget større end det er nødvendigt af 
hensyn til de tekniske anlæg. 

Peberholm blev navngivet efter en konkurrence i dagbladet Politiken. 
Øen er i dag matrikuleret i Tårnby kommune, og udgør en del af Natu-
ra2000 området og det naturfredede område omkring den nærliggende 
Saltholm. Øen ejes af Øresundsbro Konsortiet, som årligt gennemfører 
inventeringer af naturen i samarbejde med lokale organisationer og in-
stitutioner. Der er ikke adgang for offentligheden, men en række tekni-
ske anlæg langs motorvejen og jernbanen serviceres dagligt af Øre-
sundsbro Konsortiet.

Arealtype/biotop Beskrivelse
Omtrentligt 
areal (ha)

Vandrette 
tørbundsområder

Flade arealer med ral, sten, ler og kalk 
som aldrig er vanddækkede

120

Stenfæstninger
Fæstninger af store stenblokke, som 

danner en stenskrænt langs hele kysten
8

Tekniske anlæg
Motorvej, jernbane, servicevej, 

redningsrampe, reservekraftstation mm.
8

Afvandingsgrøfter 
Grøfter langs motorvej, jernbane, 
servicevej og bag stensætninger. 

Udtørrer som regel om sommeren
7

Nordvendte 
jordskrænter

Nordsiden af motorvej og jernbane 4 

Sydvendte 
jordskrænter

Sydsiden af motorvej og jernbane 4

Vådområder og 
vandhuller

Arealer som periodevist eller permanent 
er vanddækkede

3

Stenbunker
To bunker af store havbundssten på 

sydsiden af Peberholm
1

Tabel 1. De forskellige arealtyper og biotopers udbredelse på Peberholm.

Jordbunden
Undersøgelser af jordbunden umiddelbart 
efter etableringen i 1999 viste, at den almin-
deligste jordtype er lerholdigt morænesand 
uden organisk materiale. Indholdet af kalk 
(calcium) er ekstremt højt, 10-20 %, mod 
normalt mindre end 1%. Dette betyder at pH 
er meget høj, ca. 8,5. Indholdet af magne-
sium var ligeledes meget højt, 1-2 o/oo mod 
normalt mindre end 0,2 o/oo. Indholdet af 

chlorid var stedvist meget højt, men erfar-
ingsmæssigt udvaskes chlorid relativt hurtigt 
af regnvand. Kalium og fosfor indholdet lå på 
normale niveauer, men fosfor bindes let til 
kalk, og er derfor vanskeligt tilgængeligt for 
de fleste planter. Indholdet af kvælstofsalte 
(NO3- og NH4+) var ekstremt lavt, 1 o/oo el-
ler mindre, mens selv næringsfattige jordtyper 
normalt har over 3 o/oo kvælstofsalte.

Der blev ikke fundet plantefrø i nogen af 
prøverne, hvilket blot bekræfter at jordbun-
den er af marin oprindelse. Tilsvarende kan 
det med sikkerhed konstateres at der ikke har 
været æg, larver eller voksne individer af dyr, 
som man normalt finder i jord på land, 
herunder insekter og orme. Der var derfor in-
tet af det dyre- og planteliv, som vi normalt 
forbinder med landjorden, da Peberholm rej-
ste sig af havet som en helt gold ø.

Jordbundsforholdene har ikke været un-
dersøgt siden 1999, og det må forventes at 
der er sket en del udvaskning af chlorid. Fu-
gle, som i stort tal har ynglet eller rastet på 
øen (gæs, svaner, måger, terner og vadefu-
gle), har bidraget med kvælstofholdig guano, 
især omkring vådområder og vandhuller. 

Planter
Peberholm var fra starten som et ubeskrevet 
blad i biologisk forstand, og alt liv er kommet 
til udefra, enten af egen kraft (f.eks. fugle og 
insekter), ført med vinden (f.eks. plantefrø, 
edderkopper), indslæbt med fugle (visse frø 
og æg af smådyr), eller eventuelt indslæbt 
med tog- eller motorvejstrafikken. 

Der var derfor fra starten stor interesse i at 
følge, hvordan naturen ville tage imod denne 
”gave”, især fra svenske naturelskere og for-
skere. I 1999 fik et par botanikere fra Lunds 

Peberholm
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Botaniske Förening under ledelse af Bengt 
Örneberg tilladelse til at besøge øen og un-
dersøge dens flora. Stor var begejstringen da 
man fandt en ny art for Danmark, nemlig 
Kalk-vejsennep, som ellers er mest kendt fra 
Øland og Gotland. Arten er siden forsvundet 
igen, men Lunds Botaniska Förening har 
siden da gennemført flere årlige inventeringer 
af Peberholms planteliv, herunder flere med 
deltagelse af Dansk Botanisk Forening. 

De særlige jordbundsforhold har betydet at 
udviklingen i vegetationsdækket var langsom 
i de første år (se figur 5). Samtidig gav det 
spredte vegetationsdække en mulighed for 
etablering af nye arter. På figur 4 ses udviklin-
gen i antallet af fundne plantearter, samt an-
tallet af nye arter. Etableringen af nye arter i 
de første år gik stærkt, men siden ca. 2003 har 
antallet af arter ligget ret stabilt omkring 300 
arter, og antallet af nye arter er stadig fal-
dende, efterhånden som vegetationen vokser 
til. Der er i alt registreret ca. 500 forskellige 
plantearter på Peberholm siden 1999. 

En række af de arter, der er fundet på 
Peberholm har langt til nærmeste voksested. 
En række arter har deres hovedudbredelse i 
Jylland, men findes ikke eller er sjældne på 
Sjælland og Skåne. Det gælder f.eks. arter 
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Figur 4. Fund af plantearter på Peberholm 1999 - 2009

Figur 2. Stenhøjen på den sydlige del af Peberholm består af sten 
fra udgravningen af havbunden i Øresund

Figur 3. Den sydlige del af Peberholm (2004), med det vandfyldte 
stenbassin i forgrunden, samt bagvedliggende vådområder skabt 
ved naturlige sætninger og udvaskning af ler. 

Figur 5. Et parti af Peberholm juli 2002, 2 år efter åbningen (øverst), 
og omtrent samme område 5 år senere, i juli 2007 (nederst)

som småblomstret siv, krybende pil, ager- og 
liden museurt, liden snerre og klitrose. 
Busken tysk tamarisk som findes flere steder 
på Peberholm er naturligt hjemmehørende i 
det nordlige Sverige, men har været forvildet 
enkelte steder i Skåne. 

Andre arter har kun få voksesteder i Dan-
mark og Sverige, det gælder f.eks. stor 
gedeskæg, sandsennep, sorthoved-knopurt 

og kvast-høgeurt. Ærteblomsten dansk as-
tragel vokser enkelte steder ved Storebælt og 
Roskilde Fjord, samt i Sverige et sted i Bohus-
län. Hård hjørneklap, som har vokset på 
Peberholm siden 2001, har sit eneste danske 
voksested på Peberholm, og er formodentlig 
indslæbt som frø fra Mellemeuropa med jern-
banen.

Der er fundet en del forvildede have-

Peberholm
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planter, herunder tagetes, lavendel, solhat, 
robinie og ikke mindst sommerfuglebusk, 
som er udbredt på øen.

Naturtyper
Vegetationen mindede fra starten om den 
man finder på byggepladser, i grøftekanter 
og andre forstyrrede steder (ruderater), dvs. 
overvejende almindelige arter der kendes 
som ukrudt fra grøftekanter og haver. Der 
var dog også et stort indslag af strandplanter 
(f.eks. mælde og gåsefod) og salttolerante 
planter, samt arter der hører til på overdrev 
og strandenge. 

Udviklingen er siden gået i retning mod 
mere naturlige naturtyper. Vegetationen i dag 
karakteriseres bedst som græs- og urtevegeta-
tion med spredte buske, hvor buske af pil er 
altdominerende. Vegetationens dækning er 
meget vekslende, der er stadig områder uden 
nævneværdig vegetation, mens andre om-
råder er helt dækket af høj vegetation og 
buske. Visse steder dominerer arter af ærte-
familien, som er i stand til at udnytte kvælstof 
fra luften, og derfor ikke hæmmes af jordbun-
dens mangel på kvælstof.  

Den overvejende del af Peberholm har 
efterhånden karakter af overdrevsvegetation 
på kalk. Her er mange kalkelskende arter, så-
som stivhåret kalkkarse, tårnurt, voldtimian 
og arter af reseda. Desuden forekommer en 
række arter som er karakteristiske for natur-
typen “meget tør overdrevs- eller skræntvege-
tation på kalkholdigt sand” (en naturtype som 
er meget sjælden og højt prioriteret i EU): 
sandkarse, gul evighedsblomst, knopnellike, 
femhannet hønsetarm, stribet kløver, bru-
durt, vårgæslingeblomst og bidende stenurt.

Nogle af de fordybninger, som tørrer ud i 
løbet af sommeren, har udviklet en vegeta-
tion bestående af enårige saltelskende planter 
som f.eks. salturt, hindeknæ, strandgåsefod.  I 
Natura 2000 sammenhænge kategoriseres 
lignende områder som en særlig naturtype 
(nr. 1310, ”Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer mud-
der og sand”), og denne naturtype indgår i 
udpegningsgrundlaget for EU habitatområde 
126, som Peberholm er en del af.

Både på nord og sydsiden findes større 
områder med permanent vanddække, hvor 
bredområderne tørrer mere eller mindre ud. 
Disse områder har gennem årene stadig flere 
elementer, der minder om strandenge og 
strandoverdrev, med karakteristiske arter 
som jordbærkløver, strand- og liden tusind-
gylden, strandmalurt, fliget vejbred, stilket 
kilebæger, strandasters, krybhvene og ud-
spærret annelgræs.

Fugle
Øresundsbro Konsortiet har med bistand 
af Københavns Lufthavne og Københavns 
Amt hvert år siden 2001 fulgt forekomsten af 
ynglefugle. 

Udviklingen i antal ynglefugle (arter og yn-

glepar) er vist på figur 15. I starten var det 
mest opportunistiske arter samt enkelte vade- 
og andefugle, men de specielle forhold har 
også tiltrukket arter med mere specielle krav. 
Der er ingen rovdyr, og ingen risiko for overs-
vømmelse ved højvande, og den lave vegeta-

Figur 7. Jordbærkløver - en karakterart for 
strandenge
Figur 8. Knop-nellike. Sjælden, og karakter-
istisk for tørre overdrev på kalk
Figur 9. Kandelaber-kongelys er en af 4 
arter kongelys, som findes på Peberholm.
Figur 10. Tysk tamarisk er hjemmehørende 
langs elve i Norge og det nordlige Sverige, 
men er fundet flere steder på Peberholm
Figur 11. Kvast-Høgeurt er en af flere 
arter på den danske rødliste som findes på 
Peberholm. Her er det underarten Blålilla 
Kvast-Høgeurt.
Figur 12. Bregnen Slangetunge er karakter-
art for overdrev og strandenge, men er ret 
sjælden.
Figur 13. Sorthoved knopurt, en indslæbt 

art som er under spredning i Danmark
Figur 14. Dansk astragel, som er sjælden i 
Danmark og Sverige, og fredet i Sverige.
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tion giver gode oversigtsforhold. For arter, 
som opfostrer deres unger med føde fra 
havet, som måger og terner, er dette ideelt. 
Især ternerne har dog optrådt noget ustabilt. 
Peberholm har en overgang rummet en af 
landets største bestande af dværgterner, samt 
en stor bestand af havterne. I 2008-09 ynglede 
6 arter af måger på øen, herunder en stor kol-
oni af hættemåge og den sjældne sorthovedet 
måge. Splitternen havde også en stor koloni i 
2008-09, men både måger og terner er gået 
tilbage i 2010.

Arter af vadefugle, der opfostrer deres un-
ger med føde fra vådområder, er afhængige af 
at vådområderne på Peberholm ikke udtørrer 
for tidligt på sæsonen. Arter som præstekrave, 
vibe og strandskade er mindre følsomme da 
de kan søge føde på de mere tørre dele af 
øen, mens klyde er helt afhængig af vand-
dækkede områder.

En anden speciel ynglefugl, som dog ikke 
observeres hvert år, er skærpiperen, som ikke 
ellers yngler i Øresund. Dens forekomst skyl-
des de massive stensætninger rundt om øen.

Ynglefuglene er støt øget både i antal yn-
glepar og antal arter, men der skete især en 
massiv fremgang i 2008. Dette kan muligvis 
skyldes at den våde sommer 2007 har frem-
met udviklingen af vegetationen, og at foråret 
2008 var varmt men ikke for tørt. Ynglesuc-
cesen i 2010 var markant lavere, og her har 
den hårde isvinter muligvis også spillet en 
rolle.

Et stort antal gæs, ænder, skarver og vadef-
ugle raster på øen. Om vinteren observeres 
ofte havørn på Peberholm.

Pattedyr
Mus udgør en potentiel risiko for de tekniske 
anlæg omkring motorvejen og jernbane, og 
i 2000 og 2001 opsatte Øresundsbro Kon-
sortiet giftfrie lokkedåser for at registrere en 
eventuel indvandring. De første mus blev ob-
serveret i den østlige del nærmest brofæstet 
i december 2001, og er formodentlig indvan-
dret fra Sverige. Allerede fra begyndelsen af 
2002 var der mus over hele Peberholm. Der 
er mindst 3 arter, halsbåndsmus, nordmark-
mus og skovmus.

I vinteren 2010 indvandrede harer fra Salt-
holm over isen til Peberholm, og der blev i lø-
bet af foråret observeret harer med killlinger 
på Peberholm. 

Padder
I 2004 blev den grønbrogede tudse ob-
serveret på Peberholm, og den har siden yn-
glet massivt i alle grøfter og vådområder. Be-
standen blev i 2007-08 optalt af Amphi til ca. 
2500 individer, hvilket er blandt de største be-

stande i Skandinavien. Det formodes, at tud-
serne er svømmet over fra den nærliggende 
Saltholm, hvor arten også forekommer. 

En enkelt skrubtudse blev observeret i 
2008

Insekter og øvrige dyr
Der blev i perioden 2004-2008 gennemført 
flere inventeringer af insekter og spindlere 
på Peberholm i samarbejde med Högskolan 
Kristianstad og Københavns Universitet. Der 
er fundet flere sjældne og interessante arter 
af edderkopper og insekter, herunder 345 bil-
learter, 421 sommerfuglearter og 18 biarter. 
Det samlede antal af arter blev dog vurderet 
til at være relativt lavt i forhold til tilsvarende 
områder i Danmark og Sverige. 

Sommerfuglefaunaen synes karakteriseret 
ved, at nogle meget almindelige arter kun 
forekommer sparsomt eller helt mangler på 
Peberholm, mens andre ellers mindre almind-
elige arter forekommer hyppigt på øen, for 
eksempel vikleren Epiblema grandaevana, 
hvis larve lever på følfod. Grønbroget kålsom-
merfugl, der ikke er almindelig i Danmark og 
Sverige, ynglede på Peberholm fra 2003 til 
2006. Der blev endvidere i 2006 opdaget en 
ny art for Danmark, snudebillen Ceutorhyn-
chus resedae, som lever på planten reseda.

Edderkoppen Tegenaria agrestis blev fun-
det på Peberholm i 2005, hvor den ellers kun 
var kendt fra et sted i Jylland. Den er kendt 
som en giftig art i USA, og fundet vakte derfor 
en del opsigt i Danmark og Sverige. Arten er 
under spredning sydfra, og er nu fundet flere 
steder i Skåne og København.

Om sommeren er der talrige sværme af 
dansemyg, hvis larver danner fødegrundlag 
for fugle og padder i vandhullerne. 

Den videre udvikling
Indvandringen af arter til Peberholm er over-
vejende sket naturligt, dvs. uden menneskelig 
indgriben. Der er dog også eksempler på 
arter, der formodes indslæbt via tog- eller 
motorvejstrafikken, herunder f.eks. hård 
hjørneklap og edderkoppen Tegenaria agres-
tis. Der er ingen arter, der bevidst er tilført 
øen. Øresundsbro Konsortiet er bevidst om 
at der ikke indføres jord og lignende materi-
aler, der kan indeholde plantefrø, insektæg 
eller lignende, til Peberholm. Udviklingen 
vil derfor også fremover været bestemt af en 
overvejende naturlig indvandring.

Øresundsbro Konsortiet lavede i 2005 et 
skøn over naturens videre udvikling, og et an-
imation af Peberholm i 2025 er vist på figur 
23.

Mange steder er vegetationen 
heldækkende, men der er endnu ikke ud-
viklet et muldlag, og der vil gå mange år før 
dette sker. I nærheden af de større vand-
huller, hvor jorden delvist udtørrer, gødes 
jorden af rastende og ynglende fugle, og der 
er en igangværende udvikling hen imod en 
strandengslignende vegetation. Denne ud-
vikling vil formodentlig fortsætte, og der er 
mulighed for at områderne gror til med 
buske - hvilket vil gøre områderne mindre at-
traktive for ynglefugle.

På de mere tørre områder går udviklingen 
langsommere, og der er stadig områder med 
lav plantetæthed. Her går udviklingen mod et 
tørt overdrevssamfund med spredte buske. 

I de næste 10-20 år vil vegetationen på 
Peberholm formodentlig stadig være præget 
af græs- og urtevegetation med spredte 
buske. Vækst af træer og høje buske hæmmes 
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Figur 15. Udviklingen i antallet af ynglefugle på Peberholm
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af de udsatte vejrforhold, hvor der ofte er 
kraftig vind. 

Udviklingen af naturen på Peberholm 
kunne formodentlig have været styret mod 
mere naturnære dyre- og plantesamfund, hvis 
man fra starten havde integreret naturfor-
valtningsmæssige overvejelser ind i øens de-
sign og udformning. Øen fremstår ganske vist 
ud fra en artsmæssig betragtning som en 
naturmæssig gevinst, idet mange truede og 
sjældne arter har fået lejlighed til at etablere 
sig, og artsdiversiteten i Øresundsregionen er 
øget væsentligt. Men det kan diskuteres om 
den natur, som på sigt udvikles i form af tørre 

Figur 16. Splitterner og hættemåger på 
Peberholm 2008.
Figur 17. Dværgternen yngler ustabilt på 
Peberholm. Bestanden udgjorde i 2004 
landets største bestand på mere end 75 
par, men siden 2008 har dværgternen ikke 
ynglet på Peberholm. (Foto: Patrick Olofs-
son 2008)
Figur 18. Skærpiper er en sjælden dansk 
ynglefugl, som jævnligt yngler på Peberholm 

(Foto: Patrick Olofsson 2008)
Figur 19. Klyden har vekslende yngelsuc-
ces på Peberholm, afhængigt af om vand-
hullerne udtørrer (Foto: Patrick Olofsson 
2008)
Figur 20. Grønbroget tudse har en af 
Skandinaviens største bestande på Peber-
holm (Foto Patrick Olofsson 2008)
Figur 21. Sommerfuglen grønbroget kål-

sommerfugl havde en fast bestand på 
Peberholm i 2003-06 (Foto: Steen Bro-
gaard)
Figur 22. Edderkoppen Tegenaria agrestis 
blev fundet i 2004 og er stadig almindelig på 
Peberholm. 
Figur 23. Animeret luftfoto af Peberholm, 
som det kan se ud i år 2025. Kilde: Øre-
sundsbro Konsortiet 2006

overdrev, og med indslag af arter fra nær og 
fjern, bidrager til at bevare og udbygge den 
oprindelige natur i Øresundsregionen. På den 
anden side vil Peberholm altid fremstå som et 
interessant eksperiment, som nok også vil 
byde på overraskelser fremover, og som kan 
bidrage med viden om indvandring af arter og 
naturens udvikling. Underholdningsværdien 
er derfor sikret i mange år fremover  - og 
Peberholm har helt sikkert naturmæssigt X-
faktor!

Tak til
Øresundsbro Konsortiet, som har stillet data og fotos til 

rådighed for denne artikel. 

En fuldstændig artsliste for Peberholm kan ses på www.

oresundsbron.com/download/335

Hans OHrt er marinbiolog, og har som miljøkoordinator 

og konsulent siden 1995 arbejdet med Øresundsforbin-

delsens miljøforhold. Han er endvidere ejer og direktør 

for konsulentfirmaet Seacon, og er pt. mest beskæftiget 

med miljøforholdene i forbindelse med etablering af en 

fast forbindelse over Femern Bælt. Email:  ho@seacon.

dk 
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