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Life ASPEA
– Hvad er det?
Life ASPEA er et projekt
der har til formål at forbedre levevilkårene for den
sjældne sommerfugl
Hedepletvinge.

Nyklækket Hedepletvinge.

Hedepletvinge lever i dag i
små bestande, på nogle få
lokaliteter i Nordjyllands
Amt. Arten er omfattet af
EU’s habitatdirektiv, og
Danmark er derfor
forpligtet til at etablere og
opretholde en ”gunstig
bevaringsstatus”, dvs. at
passe godt på Hedepletvinge, og forsøge at skabe
bedre og flere levesteder,
så bestanden kan øges.
Projektet er støttet af EU,
og det er Nordjyllands
Amt, der står for projektet.
Du får dette nyhedsbrev,
fordi du enten ejer jord
hvor Hedepletvinge lever,
eller tæt på et kendt
levested.

Dette nyhedsbrev skal
give dig kendskab til
projektet, og give et
overblik over hvad der er
sket/sker i forbindelse
med projektet.

Informationsmøder

Nu flyver Hedepletvinge

Der er afholdt informationsmøder for lodsejere indenfor
projektområderne i maj 2006:
3. maj i Lundby for lodsejerne
på Lundby hede.
9. maj i Jerup forsamlingshus
for lodsejere indenfor
projektområder i moserne
omkring Jerup og v. Elling Å.
og 23. maj i Farstrup for
lodsejerne i Skrædderengen.

Hedepletvinge flyver normalt i
ca. tre uger fra slutningen af
maj til Sct. Hans. Det kolde
forår i år har forsinket den lidt.
Derfor kan du stadig nå at se
Hedepletvinge flyve i naturen,
hvis du er heldig.

På møderne blev orienteret om
Hedepletvinge og dens
levevilkår, Life ASPEA
projektet, og mulighederne for
lodsejerne indenfor
projektområderne.
Der var en god spørgelyst og
en positiv stemning til
møderne.
På møderne blev der nedsat
lodsejerudvalg. Der har endnu
ikke været møder i disse.
Lundby Hede:
Ellen Larsen, Frejstrupvej 4,
9240 Nibe
Trine Olesen, Halkærvej 129,
9240 Nibe
Moserne omkring Jerup:
Carl Chr. Rasmussen,
Tolshavevej 22, 9981 Jerup
Else Sørensen, Skagensvej
364, 9981 Jerup
Jette Kaldahl, Napstjert
mosevej 6, 9981 Jerup
Rene Moesgaard, Skagensvej
575, 9981 Jerup
Anders Christensen, Rosenvej
1, 8870 Langå
Skrædderengen:
Intet lodsejerudvalg

Hedepletvinge – overside

Hedepletvinge kan let
forveksles med Okkergul
pletvinge eller Brunlig
perlemorssommerfugl, der er
sort og orange på oversiden.
Hedepletvinge er tydeligt 3farvet i forhold til de andre
arter. Farverne er sort, gul og
orange (Okkergul pletvinge er
også 3 farvet på undersiden,
men har ikke samme tegninger
som Hedepletvinge).

Hedepletvinge med sammenfoldede
vinger. (TBU – 06)

Du kan finde Hedepletvinge
på Lundby Hede, i Råbjerg
mose, i Napstjert mose, ved
Napstjert enge, i Tolshave
mose, i Skrædderengen og ved
engene syd for Strandby, men
bor du i Sønderup
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ådal, ved Liver Å’s munding,
eller i Store Vildmose, er det
også umagen værd at kigge
efter. Hedepletvinge er
tidligere fundet her og lever
måske stadig i det skjulte?
Hedepletvinge lever på varme
solrige steder med læ, og
masser af blomster. Der skal
være Djævelsbid i nærheden,
for her lever larverne

Larverne er små og sorte, med
hvide prikker og sort hoved.
Bladrosetten på en Djævelsbid
med larver, vil være
omspundet af larvespind.

Larvejagt

I slutningen af september
spinder larverne vinterspind
tæt ved jorden, hvor de
overvintrer.

Finder du ikke den flyvende
sommerfugl, kan du gå på
larvejagt i august - oktober.

Larverne lever kun på
Djævelsbid. Larver af
okkergul pletvinge er små og
sorte med rødbrunt hoved, de
lever på Lancet-vejbred.

Deltagerne på tur på Lundby Hede

Der var også et væld af andre
insekter at se på, trods at skyer
og blæst.

Hedepletvinge er fredet, man
må derfor ikke indsamles æg,
larver eller sommerfugl, men
nyd dem hvor de hører til: I
naturen!.

Larve af Hedepletvinge - forår

Der er størst chance for at
finde larverne, hvor der er
mange Djævelsbid, der står i
lav vegetation på solrige
steder. Hedepletvingens larver
findes nemmest fra midten af
august til starten af september.
I den periode, vil de
Djævelsbid der huser larver,
være gule på stænglen, fordi
larverne har gnavet i barken.

Larvespind på Djævelsbid

Naturture med
Hedepletvinge som
tema
Fredag d. 2. og lørdag d. 3.
juni blev der afholdt naturtur
på hhv. Lundby Hede og
Tolshave mose/Strandby.
Målet med turene var at se
Hedepletvinge og dens
levesteder.
Desværre betød det våde forår,
at Hedepletvinge ikke var
klækket da naturturene blev
afholdt. Til gengæld så vi
larver på begge lokaliteter.
Henvendelser vedr.
projektet til:
Lene Larsen
Naturkontoret
Nordjyllands Amt
Tlf. 96 35 16 61
Mail: amt.lene@nja.dk

Naturtur i blæst i Tolshave mose

Vi håber deltagerne har fået et
godt indtryk af
Hedepletvingens krav til
levestedet. Der skal både være
masser af Djævelsbid til æg og
larver, sol og læ, samt
blomstrende urter som den
voksne sommerfugl kan leve
af.

Du kan læse mere
om Hedepletvinges biologi og
Life ASPEA på projektets
egen hjemmeside:
www.hedepletvinge.dk
www.ASPEA.dk
Siden er stadig under
opbygning. Den vil løbende
blive udbygget med
informationer om projektet og
levestederne.

