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Nu kan der igen søges
om støtte til pleje af
græs- og naturarealer
Fødevareministeriet har igen
åbnet for muligheden af at
søge tilskud til pleje af græsog naturarealer gennem
ordningen om Miljøvenlig
Jordbrugsdrift (MVJ).

Projekt
Hedepletvinge
”skifter ejer”
Med kommunalreformen d.
1. januar 2007 er Projekt
Hedepletvinge overgået til
Skov- og Naturstyrelsen.
Projektet varetages derfor
fremover af:
Buderupholm
Statsskovdistrikt
Møldrupvej 26
9520 Skørping
Tlf: 98 39 10 14
Fax: 98 39 27 14
EAN: 5798000860308
Email til officiel post:
buderupholm@sns.dk
Spørgsmål om projektet
kan rettes til
Birgitte I. Rasmussen
Tlf: 96 82 04 44 eller
Peter A. Larsen
Tlf: 96 82 04 40

Ansøgningsfristen for
ordningen er 24. juli 2007.
Vejledning og
ansøgningsskema kan hentes
på Fødevareministeriets
hjemmeside www.fvm.dk, se
under nyheder for 13. juni
2007.
Tilskuddet søges målrettet til
Natura 2000-områderne, som
har højeste prioritet. Der kan
søges om tilskud til pleje af
græs- og naturarealer inden for
de særligt følsomme
landbrugsområder (SFLområder), som amterne
udpegede i 2006. Disse
områder indeholder også
Natura 2000 områder.
Som modtager af dette
nyhedsbrev har du netop jord i
et Natura 2000 område og
opfylder derfor kravet.

Du kan også ”kigge naboen i
kortene”: Zoom ind på netop
dit område og klik på
menupunktet MVJaftaleområder under emnet
Landbrug. Så kan du se hvor
mange andre, der har indgået
MVJ-aftaler i nabolaget.

Hvad kan Projekt
Hedepletvinge hjælpe
med?
I en plejeaftale under MVJordningerne forpligter du dig i
en årrække til at slå eller
afgræsse et naturareal. Under
forudsætning at arealet er
relevant for at skabe bedre
levevilkår for Hedepletvinge,
kan projektet hjælpe dig med
f.eks. rydning (så fremtidig
slåning eller græsning er
muligt) og/eller opsætning af
et hegn. Vi lover ikke noget på
forhånd, men henvend dig til
en af vore samarbejdspartnere
i kommunerne eller til os på
Buderupholm
Statsskovdistrikt.

Kommunerne er på
banen i Projekt
Hedepletvinge
På http://kort.arealinfo.dk/ kan
du finde kort over både SFL
og Natura 2000 områderne.

Som noget nyt har projektet
indgået aftale med de 3
kommuner, der dækker
projektområderne. Du kan
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henvende dig til kommunerne
og få råd og vejledning om
naturpleje for Hedepletvinge.
Kommunerne bliver fremover
ansvarlige for, at Natura 2000
områderne på sigt befinder sig
i en gunstig bevaringsstatus.
Senest 2010 skal kommunerne
udarbejde handleplaner for
hvert af kommunens Natura
2000 områder.
Kommunernes
kontaktpersoner er:

På larvejagt
Mange lodsejere er optaget af,
om Hedepletvinge lever netop
på deres jord. Hedepletvinge
har sværmet for i år (normalt i
ca. tre uger fra slutningen af
maj til Skt. Hans), men fandt

du ikke den voksne
sommerfugl, kan du jo gå
på larvejagt i august oktober.

Vesthimmerlands kommune:
Lene Larsen, tlf. 99 66 70 00

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

Aalborg Kommune:
Flemming Helsing Nielsen, tlf.
99 31 31 31
Frederikshavn Kommune:
Hans Henrik Jørgensen, tlf. 98
45 50 00

Lodsejerudvalgene
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

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

Larve af Hedepletvinge - forår

Der er størst chance for at
finde larverne på Djævelsbid
planterne, hvor der er 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

Larverne er små og sorte, med
hvide prikker og sort hoved.

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

Du kan læse mere
om Hedepletvinges biologi på
projektets egen hjemmeside:
www.hedepletvinge.dk

Informationsmøde
Frederikshavn
Kommune afholder
informationsmøde om
MVJ–ordningerne og
Projekt Hedepletvinge
Torsdag 5. juli kl. 19.30
i forsamlingshuset i
Jerup. Af hensyn til
arrangementet bedes
man tilmelde sig til
kommunens Park og
Vejforsyning på
Tlf. 98 45 60 00.
2

