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Med udgangen af 2008
afsluttes formelt det EU
støttede LIFE-Nature projekt
om bedre levevilkår for
Hedepletvinge. Skov- og
Naturstyrelsen, Himmerland
overtog projektet efter
Nordjyllands Amt og har siden
haft en spændende og frugtbart
samarbejde med de tre
kommuner, der huser landets
største forekomster af
Hedepletvinge. Det er kommunerne, der har haft den
direkte kontakt til lodsejerne
med rådgivning, plejeaftaler,
naturpleje mv.
Skov- og Naturstyrelsen,
Himmerland vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til
vore engagerede samarbejdspartnere i Frederikshavn,
Aalborg og Vesthimmerlands
kommuner og til de mange
lodsejere, der gennem
interesse, praktisk indsats og
velvilje har været med til at
skabe bedre levevilkår for
Hedepletvinge.
Skov- og Naturstyrelsen,
Himmerland ønsker alle et
Godt Nytår!

Velkommen som
”lægmand”
Vi har fornøjelsen af at sende
dig en såkaldt ”laymans
report” sammen med dette
nyhedsbrev. EU lægger vægt
på, at projektets resultater og
erfaringer bliver publiceret i
en letforståelig form. Vi håber
det er lykkedes, og at
rapporten kan være til gavn for
dig og de 546 andre lodsejere
indenfor projektområderne.

Hvis du skulle komme til at
smide rapporten væk, kan den
til stadighed downloades fra
www.hedepletvinge.dk
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Hjemmesiden
viderføres
Uanset projektet afsluttes, har
Skov- og Naturstyrelsen valgt
at videreføre hjemmesiden
som forum for den nyeste
viden om Hedepletvinges
trivsel i Danmark. Siden
nuværende form bearbejdes,
og du vil fortsat kunne hente
opdateret viden om artens
biologi, frem- eller
tilbagegang, plejemetoder,
støttemuligheder m.v. på
www.hedepletvinge.dk

After LIFE?
Selvfølgelig er der et liv for
Hedepletvinge - også efter
afslutningen af et LIFE
projekt! Udsagnet er blot
den engelske titel på en af
de rapporter, der udarbejdes
efter et LIFE projekt. ”After
LIFE planen” opridser – på
engelsk – hvilke perspektiver der er for Hedepletvinge efter afslutningen af

projektet. Planen kan
downloades fra hjemmesiden.
Hvis vi kort skal ridse
perspektiverne op, må det
være noget i denne retning:
•

•

•

•

•

Bestanden af Hedepletvinge har fået et løft, og
fremgangen forventes at
fortsætte.
Projektet har skabt større
opmærksomhed omkring
sommerfuglens tilstedeværelse og livskrav.
Denne opmærksomhed,
især hos lodsejerne, er den
vigtigste parameter i
artens fortsatte fremgang.
Kommunerne har gennem
projektet fået en kickstart,
dels som fredningsmyndighed og plejeansvarlig (hvor artens
levesteder er naturfredede), dels som ansvarlig for Natura2000
områder. De tre involverede kommuner er vha.
ASPEA kommet godt fra
start og vil fint kunne
varetage ansvaret for
Hedepletvinges trivsel
fremover. Så selvom
ASPEA er afsluttet, er
kommunen stadig din
kontaktmulighed omkring
Hedepletvinge.
Pleje for Hedepletvinge er
både et spørgsmål om
vilje, opmærksomhed og
økonomi. Også fremover i
2009 vil der kunne indgås
MVJ aftaler om støtte til
f.eks. afgræsning og høslet
af Hedepletvinges levesteder. ASPEA har været
med til at sætte fokus på
nødvendigheden af at
opretholde og forbedre
sådanne støtteordninger.
Hvis lodsejere og
myndigheder fortsætter
det gode samarbejde, er
der ikke noget til hinder
for et godt ”After-LIFE”
for en af Danmarks
smukkeste sommerfugle.
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