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Frederikshavn kommune
fortæller
Rydning: Siden nytår har vi
helt overvejende arbejdet med
rydning af bevoksninger og
overvejende i området
omkring Råsigvej. Arbejdet
har været generet af det meget
våde vintervejr, hvilket har
medført at vi ikke i alle
tilfælde har kunnet gøre de
enkelte lodsejere færdige i en
logisk rækkefølge, men har
været nødsaget til at springe
rundt i geografien afhængig af
lokale forhold. Programmet fra
nu og frem er at blive færdig i
førnævnte område og siden en
tourné op langs Milrimvej.

af disse aftaler, og er der
lodsejere med interesse - der
endnu ikke er kontaktet - er
man velkommen til at
henvende sig.
Programmet for i år er, at vi
gerne skal gennemføre pleje
på mange af de mindre
lokaliteter, altså der, hvor en
relativt beskeden indsats kan
styrke en lille eksisterende
bestand eller måske skabe en
”trædesten” for Hedepletvinges videre udbredelse.
Sluttelig skal vi igen beklage,
at vi begrundet i almindeligt
tidspres endnu ikke har fået
udfærdiget lodsejeraftaler –
det er ikke manglende lyst.

”Hedepletvingeaften”
Projektleder Birgitte I.
Rasmussen har
barselsorlov til sommer 08.
Hendes funktioner
varetages af
Sara Lindholt
tlf. 96 82 04 37
Peter A. Larsen
tlf. 96 82 04 40
Aftaler om naturpleje samt
råd og vejledning:
Vesthimmerlands
kommune:
Lene Larsen
tlf. 99 66 70 00
Aalborg Kommune:
Flemming Helsing
tlf. 99 31 31 31
Frederikshavn
Kommune:
Hans Henrik Jørgensen,
tlf. 98 45 50 00

Afbrænding i Tolshave Mose, marts
2008. Foto: Frederikshavn Kommune

Afbrænding: Vejret har også
betydet at det ganske
betydelige afbrændingsprogram – ca. 20 ha. – er
blevet forsinket. Afbrænding
skal afsluttes 1. april, men vi
har året sidste kvartal at falde
tilbage på. Mange af de
engarealer med store
koncentrationer af lysesiv,
hvor vi sidste år tog slet og
satsede på en afbrænding i
løbet af vinteren, kan
formentlig ikke afbrændes, da
der have været oversvømmelser på mange arealer.
Hegning: Etablering af hegn,
der hvor vi har indgået
græsningsaftaler, er startet. Vi
mangler stadig at indgå en del

Frederikshavn kommune vil
gerne invitere alle
interesserede til en uformel
aften i maj måned, temaet er
hedepletvinge, aktuel status
omkring projektet, naturpleje
samt – ikke mindst – positive
såvel som negative erfaringer i
forbindelse med vor indsats.
Samtidig kan situationen efter
ASPEA drøftes. Datoen
bliver 29. maj kl. 19.00 og
med mødested umiddelbart
vest for jernbaneoverskæringen på Råsigvej
(mark tilhørende Else & Bent
Erling Sørensen).
Vi vil meget gerne kende
antallet af deltagere, hvorfor
tilmelding kan ske til 9845
6326 eller på mail til
hajo@frederikshavn.dk.
Kommunen medbringer en
forfriskning – vel mødt!

Vesthimmerlands
kommune fortæller
Denne vinter har vi foretaget
rydninger på Oudrup Hede.
Rydningerne kan ses hvis man
parkerer ved Aars - Aggersund
vejen og går ind over heden
mod øst. Det er særligt
bjergfyr og opvækst af gran
der er fældet. Et tidligere 10rækket læbælte af fyr er også
blevet fældet. Der står stadig
enkelte træer og grupper af fyr
og gran på heden.
Enkelttræerne er blevet
bevaret fordi de har en
landskabelig værdi, mens
grupperne skal fungere som
skjul og læ for vildtet og de
kreaturer, der efterfølgende
skal afgræsse stykket. I løbet
af dette forår vil vi hegne
heden.

hede. De ligger som små
lommer i et ellers
dværgbuskdomineret
hedelandskab. Arealerne
udgør Hedepletvinges ”gamle”
kerneområde på De
Himmerlandske Heder.
Arealerne har tidligere været
plejet med spredt afslåning
med kratrydder. I 2007 er
plejen intensiveret idet
kommunen har foretaget
afslåning med grønthøster,
incl. opsamling og fjernelse af
det afslåede materiale. Inden
afslåning er alle larvespind
registreret og afmærket med
en markeringspæl.

Grønthøsteren har ikke været
nærmere end en radius af 4-5
meter fra hvert larvespind.
Afhøstningen er valgt, fordi
vegetationen efterhånden
havde vokset sig tæt og
skyggende for Hedepletvingens larvespind, med en
gennemsnitlig højde på ca. 30
cm. Samtidig er Hedepletvinge
gået meget tilbage i de senere
år på netop disse arealer.

Samme sted efter rydning

Aalborg Kommune
fortæller
Høslet: I efteråret 2007 har vi
foretaget høslæt på en række
sammenhængende arealer på
Lundby Hede (fortrinsvis
hedelavninger) domineret af
græs- og urtevegetation.
Arealerne er levested for
hedepletvinge (aktuelle
forekomstarealer) og har mere
karakter af overdrev end af

Af de 87 ha ryddet areal er 4
ha foretaget med ASPEAtilskud. Af de 87 ha hegnet
areal er 39 ha foretaget med
ASPEA-tilskud.
Tilskud til pleje af græs- og
naturarealer

Græsklædt lavning på Lundby Hede
med stor tæthed af larvespind. Foto:
Flemming Helsing Nielsen

Oudrup Hede før rydning. Fotos:
Lene Larsen

Inden afgræsning kan sættes i
værk, mangler vi endnu at
etablerer en vandboring,
underopdele i to fenner og
lave en fangfold. Disse
arbejder er pt. under udførelse.
Målet er at Hedepletvinge på
sigt etablerer sig på Ajstrup
Hede – og herfra spreder sig
videre til Kyø Dale.

I alt har Aalborg Kommune
foretaget høslæt på 6 ha, heraf
med ASPEA-tilskud på 2 ha.
Rydning og hegning:
I løbet af vinteren 2007-2008
har vi foretaget rydning og
hegning på Ajstrup Hede – i
alt 87 ha. Området er
potentielt levested for
Hedepletvinge. De plejede
arealer skal efterfølgende
afgræsses ekstensivt af
kreaturer.

Der kan igen i år søges om tilskud
til pleje af græs– og naturarealer.
Du kan vælge mellem at skulle
afgræsse arealet hvert år (1400 kr/
ha/ år), eller have valgfrihed
mellem afgræsning eller slæt (800
kr./ha/år). Tilsagnsperioden er 5
år fra 1. september 2008.
Arealet, som der søges tilskud til,
skal være udpeget som Særligt
Følsomt Landbrugsareal (SFL).
Du kan se udpegningen på
http://www.miljoeportal.dk/
under Arealinformation.
Ansøgningerne prioriteres, og
arealer inden for Natura2000
prioriteres højest. I 2007 blev der
givet tilsagn til alle de ansøgte
arealer.
Ansøgningsfristen er 23/4 2008,
og der skal søges på det samme
skema som bruges til at søge
enkeltbetalingsstøtte. Du kan
finde vejledningen på Direktoratet for Fødevare-Erhvervs
hjemmeside www.dffe.dk under
Jordbrug/Miljø. Hvis du har
spørgsmål til denne ordning eller
en MVJ-aftale skal du kontakte
DFFE, Miljøkontoret, Pionér Allé
9, 6270 Tønder, tlf. 33 95 80 00,
e-mail mvj@dffe.dk.
Vi opfordrer jer til at søge tilskud.
Hvis du gerne vil have rådgivning
om, hvordan du skal foretage din
afgræsning eller slæt for at
forbedre levevilkårene for Hedepletvinge, så kontakt kommunen.

