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Referat af møde den 5. juli 2007 i Jerup Forsamlingshus ang. fremtidig pleje for
Hedepletvingen i habitatområde nr. 3

Mødedeltagere: Ca. 30 lodsejere i habitatområdet, Søren Simonsen (planteavlskonsulent i
LandboNord), Hans-Henrik Jørgensen, Anders Clausen og Catrina Kristensen (alle 3 Frederikshavn
Kommune).
Velkomst og introduktion v/ Catrina Kristensen
Frederikshavn Kommune overtager pr. 1. januar 2008 ansvaret for Hedepletvinge-projektet (også
kaldet Aspea/LIFE). Indtil 1. januar 2007 var Nordjyllands Amt ansvarlig, og i 2007 er Skov- og
Naturstyrelsen ansvarlig. Frederikshavn Kommune har imidlertid indgået en aftale i juni 2007 med
Skov- og Naturstyrelsen ved Buderupholm Statsskovdistrikt om at hjælpe til med at indgå aftaler
med lodsejere og udføre pleje i området.
Formålet med dette møde er dels at informere lodsejerne om de muligheder og forpligtelser, der
følger med som lodsejer samt at få tilbagemeldinger om eventuelle problemstillinger og
løsningsforslag mht. plejen af området.
Der er i øjeblikket ca. 2,4 mio. kr. tilbage af den pulje EU har afsat til Hedepletvingeprojektet i
Nordjylland. For at få del i puljen skal der opfyldes nogle mål for plejeudførelsen. Et af målene er at
indgå aftaler om at tage slet eller få afgræsset nogle arealer, der ikke i forvejen er aftaler på. Man
kan fx indgå en MVJ-aftale, hvorved der fås et tilskud på 800 kr/ha for slet og 1400 kr/ha for
afgræsning. Søren Simonsen vil fortælle i detaljer om MVJ-aftaler. Det er i princippet ligegyldigt
både for Hedepletvingen og for Kommunen, hvilken slags aftale om græsning eller slet, der indgås,
så længe aftalen kan dokumenteres og forløbe i mindst fem år.

Det praktiske arbejde i habitatområdet v/ Hans-Henrik Jørgensen
Som nævnt er Frederikshavn Kommune ansat af Skov- og Naturstyrelsen som entreprenør på
projektet.
Vort første mål er at etablere skriftlige plejeaftaler med så mange ejere som muligt. De plejetiltag vi
primært tilstræber er følgende; rydning af fyr- og nåletræsbevoksninger, etablering af hegninger og
græsning, høslet og afbrænding. Vi er interesseret i såvel arealer med nuværende bestand af
hedepletvinge som potentielle områder.
Da vi først i løbet af august kender den økonomiske tildeling til vort område, kan vi ikke p.t. sige
noget præcist om, hvor mange arealer vi kan etablere plejeaftaler på. Vi vil derfor – i første omgang
– koncentrere vor indsats ved kendte bestande af hedepletvinge og dernæst arealer i disses nærhed.
Dette års bestande er tegnet ind på kortet på bagsiden af den udleverede folder.
Den praktiske pleje i projektet, er så småt startet. Det er Park & Vejforsyningen, der er ansvarlig og
vi benyttes såvel eget mandskab som entreprenører.
Vi er netop nu beskæftiget med at færdiggøre arbejder, der blev påbegyndt – men ikke afsluttet – af
Nordjyllands Amt sidste år. Arbejdet foregår i Tolshave området samt Napstjert Mose.
Det er vigtigt at alle lodsejere, der har uafsluttede opgaver liggende, kontakter os snarest.
Sidst i juli påregner vi at starte med rydninger af fyr- og nåletræsbevoksninger i Tolshave, idet vi
her har såvel aftaler som en regulær plejeplan, at forholde os til.
Det er vort håb at plejeindsatsen for alvor kan tage fart fra september.
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Vi vil så hurtigt som muligt kontakte lodsejere i habitatområdet for at få bekræftet allerede
eksisterende aftaler, drøfte en eventuel udvidelse af samme aftaler samt indgåelse af yderligere
plejeaftaler på nye arealer.
Vi kender naturligvis ikke arealerne, men er dog på vej til at skabe os et overblik. Det er dog
allerede klart, at hvis de nødvendige plejetiltag skal udføres rationelt og økonomisk, er der brug for
udstrakt samarbejde mellem alle involverede parter, primært på grund af de matrikulære forhold.

MVJ-aftaler m.m. v/ Søren Simonsen, LandboNord
MVJ-aftalernes fordelagtighed er faldet kraftigt gennem de sidste år. Der gives nu 800 kr/ha/år for
slet og 1400 kr/ha/år for afgræsning. For de ganske få ”naturperler” gives dog op til 3.350 kr/ha/år.
Naturperlernes beliggenhed kan ses på http://kort.arealinfo.dk/ (findes kun på matr. nr. 4b og 5c,
Bratten, Elling i habitatområdet).
MVJ-aftaler er 5-årige.
Der er ikke nogen garanti for at komme med i en MVJ-aftale, men med jord i et Natura 2000
område er der en god chance for at komme med.
Udtagne arealer (tidligere kaldet brak) kan ikke indgå i en MVJ-aftale.
Man skal imidlertid være opmærksom på følgende forpligtelser, der følger med:
Er arealet ikke udlagt som græs- eller naturareal i forvejen, eller er det eksisterende plantedække
ikke anvendeligt til afgræsning eller slet, skal der etableres et græsdække senest 1. oktober 2007,
medmindre andet er aftalt med direktoratet (Tønder-afdelingen). Plantearter, der naturligt indfinder
sig i løbet af aftaleperioden (såsom lysesiv) er tilladt. Lysesiv i større mængder er derimod ikke
tilladt i enkeltbetalingsordningen.
Arealerne må ikke gødskes, vandes eller sprøjtes.
Ved afgræsning forstås:
- Afgræsning fra 1. juni til 31.august (minimumskrav).
- Der skal være et passende græsningstryk, dvs. ca. 0,3 DE pr. hektar, hvilket svarer til ca. 1
hest eller en kvie pr. hektar i 3 måneder.
Ved slet forstås:
- Det afslåede plantemateriale fjernes fra marken (i modsætning til afpudsning).
- Fra den 21. juni til den 31. august skal arealerne være omfattet af drift med slet evt.
kombineret med afgræsning.
Fælles for alle MVJ-arealer:
- Arealerne må ikke slås i perioden 1. maj til den 20. juni.
Selvom MVJ-tilskuddet er faldet meget gennem de sidste år, så kan det måske alligevel være
fordelagtigt at modtage tilskuddet, idet:
- arealer under enkeltbetalingordningen skal under alle omstændigheder holdes lysåbne.
- Alle arealer, der i 2004 var lysåbne, skal ifølge landbrugsloven fortsat være lyåbne.
Da mange arealer i habitatområdet vil gro til, hvis ikke der foretages noget, så kan man med MVJtilskuddet få et ekstra tilskud til en forpligtelse, man i forvejen har.

Referat, Jerup Forsamlingshus d. 5. juli 2007.

Side 3 af 4

Hvis nogen er i tvivl om, hvorvidt de ønsker at indgå en MVJ-aftale, så kan de indgive en
ansøgning nu inden den 24. juli. Svaret fra Direktoratet kommer først i efteråret, hvorefter der er
mulighed for at sige fra.

Fælles diskussion
Spørgsmål: Hvis vi indgår MVJ-aftaler eller noget andet, så kommer det hele til at gro til i lysesiv.
Hvad vil kommunen gøre ved det?
Svar: Der er måske nogen steder, der vil komme lysesiv, men det har ikke noget med MVJ-aftaler at
gøre. Det skyldes fugtighedsforhold. Det må vi se på i det konkrete tilfælde. Normalt kan man holde
lysesiv nede ved at slå dem 3-4 gange om året. Kommunen er opmærksom på, at der er steder, hvor
det er umuligt at slå lysesivene med almindeligt maskineri. Vi vil forsøge at komme til at slå med
mindre maskiner, der kan køre på den våde jordbund.
Spørgsmål: Hvorfor skal vi påtage os flere forpligtelser. Vi har ikke lyst til at være bundet af nogen
aftaler.
Svar: Kommunen erkender, at det kan komme til at koste mere end 800 kr/ha/år at tage slet på nogle
marker. Derfor har vi tænkt, at tilbyde at udføre plejen for jer mod at få det tilskud, I modtager for
MVJ-ordningen. Grunden til, at vi gerne vil have jer til at indgå aftaler, er at vi på den måde kan
dokumentere, at vi gør noget for hedepletvingen, og at vi arbejder hen imod de mål, der er sat i
Aspea/LIFE-projektet. Dermed kan kommunen få dækket nogle udgifter via udbetalinger fra
Aspea/LIFE-midlerne.
Som det tidligere er nævnt, så medfører MVJ-aftaler ikke nødvendigvis flere forpligtelser, idet
enkeltbetalingsordningen i forvejen kræver en vis vedligeholdelse af græsarealer, og
landbrugsloven i forvejen kræver, at lysåbne arealer i 2004 holdes lysåbne.
Spørgsmål: Kan vi ikke lige så godt bare betale de 800 kr. til kommunen af egen lomme uden at
indgå nogen MVJ-aftale?
Svar: Jo, kommunen er i princippet ligeglad med, om I har en MVJ-aftale, eller om I indgår en 5årig aftale med kommunen om slet eller afgræsning. MVJ-tilskuddet er blot tænkt som en mulighed
for et ekstra tilskud.
Spørgsmål: Hvilke forpligtelser medfører Hedepletvingens eksistens i området for den enkelte
lodsejer?
Svar: Anmeldeordningen kræver, at en enhver ændring af brug af et areal i habitatområdet anmeldes
til kommunen, der herefter tager stilling til, om ændringen vil få indflydelse på Hedepletvingens
levevilkår. Herudover er der ingen ekstra forpligtelser. Dvs. det gør i princippet ingen forskel for
lodsejerens pligter, om det er Hedepletvinge-habitatområde eller et andet habitatområde, eller om
der rent faktisk er fundet Hedepletvinge på et bestemt areal.
Spørgsmål: I giver indtryk af at være meget fokuseret på Hedepletvinge og pleje for den alene.
Hvad med f.eks kron- og råvildt, samt det øvrige dyreliv og hvorfor vil I fjerne alle
skovbevoksninger?
Svar: Dette projekts sigte er at stabilisere og forhåbentlig skabe mulighed for udvidelse af
bestanden af Hedepletvinge. Alle plejetiltag i området vil finde sted på baggrund af en drøftelse og
aftale mellem den enkelte lodsejer og os og vil derfor være et resultat af det ”muliges kunst”. Vi har
som plejemyndighed ingen interesse i ikke at optræde nuanceret.

Referat, Jerup Forsamlingshus d. 5. juli 2007.

Side 4 af 4

Uafhængig af hedepletvingens situation finder vi dog en generel drøftelse af udviklingen
nødvendig. Store dele af habitatområdet er på vej til at springe fuldstændig i skov, og der bør gøres
en målrettet indsats for at fjerne og/eller reducere frøkilder af ikke hjemmehørende arter. Dette kan
sagtens gøres med respekt for hele områdets flora og fauna.
Afrunding: Hans-Henrik Jørgensen nævnte at Skov- og Naturstyrelsen i forlængelse af
jordfordelingen i Råbjerg Mose har nedsat 3 udvalg med følgende ansvarsområder; kronvildt- og
jagtforvaltning, naturpleje samt naturformidling. Disse udvalg kan forhåbentlig tjene til inspiration
også i resten af habitatområdet.
I øvrigt takkede HHJ for den venlighed og imødekommenhed, han indtil nu har mødt i sit arbejde
med at få planlagt og tilrettelagt den fremtidige pleje for Hedepletvingen. Han vil i løbet af
sommeren/efteråret ringe til eller komme rundt til alle lodsejere i habitatområdet og forsøge at indgå
aftaler om plejen af de forskellige arealer. Lodsejerne bør dog være indstillet på, at det ikke er
muligt at ordne alting på en gang. Kommunens folk gør et oprigtigt forsøg på at opnå de bedst
mulige løsninger i området og tage flest mulige hensyn til den enkelte lodsejers ønsker.

