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I forbindelse med realiseringen af delprojekterne kontaktes kulturarvstyrelsen således plejen ikke skader de 

mange kulturspor i området.  

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Aalborg 

Kommune og Aarhus Universitet. 

3. Formål 

Formålet med delprojektet ”Afprøvning af virkemidler målrettet Hedepletvinge”, er at etablere 
værktøjsområder til udvikling af virkemidler, der kan vise vejen for en mere effektiv omsætning af forskning 
til konkret og evidensbaseret handling til gavn for Hedepletvinge i Danmark. 

Ovenstående formål forventes realiseret gennem de tiltag og aktiviteter som beskrives nærmere i afsnit 5. 

Indhold og aktiviteter.  

4. Delprojektets bidrag til planer og direktiver 

Den målrettede plejeindsats for naturtyperne Indlandsklitter med Lyng og Visse, hede, eng og mose vil 

skabe de nødvendige mosaikområder, som dagsommerfuglen Hedepletvinge afhænger af. Projektet vil 

dermed bidrage positivt til øget naturbeskyttelse, fremme af biodiversitet, bedre tilgængelig natur og 

dermed Miljø- og Naturplan Danmark 2020. 

Det er som tidligere nævnt forventningen, at en realisering af delprojekterne vil bidrage væsentligt til 

målopfyldelse for Natura 2000 området, samt sikre forbedrede vilkår for rødlistearten Hedepletvinge. 

5. Indhold og aktiviteter  

Naturpleje målrettet Hedepletvinge er mere end hegning med efterfølgende afgræsning.  

En indsats med oprindelig hedepleje, der typisk indeholder virkemidlerne skrælning, høslet og afbrændning 

(som ikke støttes af Natura 2000 ordningerne), er en af de væsentligste forudsætninger for at sikre og 

forbedre vilkårene for Hedepletvingen. 

Hedepletvingens larver lever kun på planten Djævelsbid. En god bestand af Djævelsbid er derfor helt 

afgørende for at Hedepletvingen kan overleve på et sted. Men Hedepletvinge stiller også andre krav til 

levestedet: Der skal være sol, læ og masser af andre blomster så den voksne sommerfugl kan finde føde. 

For at imødekomme disse ønsker gennemføres plejetiltag som , høslet, afbrænding, afskrælning og 

afgræsning af naturarealer på en måde, som særligt virker fremmende for dagsommerfuglen 

"Hedepletvinge" og naturtypen 2310 Indlandklitter med lyng og visse, hede, eng og mose.  

Plejetiltagene: Afbrænding, høslet og afskrælning påtænkes gennemført på meget små forvaltnings flader, 

således arealerne får en særlig mosaikstruktur som virker fremmende for sommerfuglen. 

 Når der plejes målrettet efter at fremme Hedepletvinge, gælder det først og fremmest om at skabe gode 

vækstvilkår for Djævelsbid, at skabe læ - og adgang for solen - samtidig, og naturligvis helst en artsrig flora 

med blomster, som Hedepletvinge og andre sommerfugle kan søge nektar i. Idealet er en varieret 

urtevegetation på mellem 10 og 25 cm i gennemsnitshøjde. Undersøgelser viser, at der ikke findes 
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larvespind, hvis højden overstiger 30 cm. Djævelsbid trives i øvrigt kun på næringsfattig, sur jordbund. 

  

Ekstensiv afgræsning 

Ekstensiv afgræsning med kreaturer eller heste 

er godt for Hedepletvinge. Afgræsning 

forhindrer tilgroning ved at holde arealerne 

lysåbne, der er ofte en meget varieret flora på 

ugødede, afgræssede arealer, og man sikrer 

samtidigt en god variation i planternes højde. 

Kødkvægsracer er ofte helt optimale, da 

de græsser på  opvækst af træer og buske. 

 Variationen er vigtig. Derfor er det ikke godt at 

afgræsse arealer med får, når det gælder 

Hedepletvinge. Får bider græs og planter helt ned til jorden. Ydermere er fårene meget glade for bitre 

urter - som f.eks. Djævelsbid. Får bør derfor ikke bruges direkte på arealer, hvor Hedepletvinge yngler, 

men kan med forsigtighed anvendes på nærliggende områder, hvor man ønsker opvækst -  f.eks. 

Glansbladet Hæg - bidt ned, så der kan etableres en varieret urteflora. Sønderjyllands sidste bestand af 

Hedepletvinge i Frøslev Mose blev udryddet på grund af et behjertet forsøg på naturpleje - med får! 

I det konkrete projekt indgår afgræsning allerede i pleje og det er blevet anbefalet at frahegne meget små 

arealer for at sikre Djævelsbid mod nedbidning. Frahegning giver forsat mulighed for ekstensiv græsning, 

da hegnet kan åbnes sidst på året, hvis vegetationens højde tilsiger det. Men også fordi de små 

frahegninger giver læ og varme som også virker fremmende for Hedepletvinge.   

Høslæt 

Høslæt kan være velegnet som (afgræsning i forhold til) pleje for Hedepletvinge, det forhindrer også 

tilgroning, og giver en varieret flora. Høslæt er velegnet på arealer hvor afgræsning ikke er ønsket eller 

ikke er muligt. Høslættet skal tages i ca. 15 cm. højde, for at skåne Hedepletvingens æg og larver.  

 Rydning 

Tilgroning medfører, at de planter der er tilknyttet den lysåbne natur forsvinder. Samtidigt forsvinder 

levestederne for de insekter, der har brug for varme og blomstrende urter.  

Rydning skal foretages på arealer der er groet til, eller som er under tilgroning. Man fælder træer og 

buske så langt nede ved jorden som muligt, så eventuel fremtidige færdsel med maskiner på arealet bliver 

nem. For at tilgodese Hedepletvinge, skal man ikke fjerne alle træer og buske på et areal. Det er bedst at 

lade små holme med løvtræer eller buske stå, så der er små arealer med læ, hvor sommerfuglen kan sole 

sig og opholde sig på dage med megen blæst. 

I det konkrete projekt gennemføres rydning af træarter som er ved at udvikle sig til skov/tæt krat, hvilket 

ikke er hensigtsmæssigt.  

Afbrændning 
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En tæt græspels (førnelag) kan udkonkurrere og forhindre Djævelsbid og andre urter i at spire. 

Afbrændning bruges derfor som naturpleje på arealer, hvor man ønsker at forny vegetationen. 

Afbrændning blotlægger mineraljorden, og giver derved gode spiringsbetingelser på arealet. Afbrændning 

skal udføres i tidsrummet 1. okt. – 1. april, uden for den vilde faunas ynglesæson. Afbrænding kan 

pga.den relativt korte afbrændingsperiode (1. september til 30. marts) være svær at gennemføre med et 

godt resultat på mindre flader. Der kan 

eksempelvis være problemer med at 

udvikle nok varme således fugten slipper 

tørven og bliver brændt i bund. Der udover 

stiller afbrændning store krav til f.eks. 

brandbælter, brandvagter mm. 

Forberedelse af den egentlige afbrænding 

og brandvagter er pricipielt ligeså store for 

et stort som for et lille areal og det 

medfører at afbrænding af 30 hektar i 

reliteten koster det samme som 

afbrænding af 3 hektar.  Afbrændingerne 

anmeldes naturligvis til de lokale brandmyndigheder. 

  

 Tørveafskrælning 

 Tørveafskrælning består i, at man skræller græs- og lyngtørven af et areal, og kører den væk. På den 

måde blotlægges mineraljorden, hvilket giver virkeligt gode spiringsforhold for de planter der er tilknyttet 

næringsfattig jord. Tørveafskrælning er en dyr pleje-metode, der primært udføres på arealer med meget 

næringspåvirket vegetation, der befinder sig tæt på gode urtelokalilteter.  I projektet arbejdes der med to 

typer tørveskrælning. En let skrælning uden blottelse af mineraljord og en dybere med blottelse af 25% - 

50% blottelse af mineraljorden. 

Udvikling, lodsejerinddragelse og information 

I forbindelse med målretning af fremtidig pleje er der i dele af Jammerbugt kommune behov for en grundig 

gennemgang af arealerne og inddragelse af lodsejerne  og dyreholdere i den fremadrettede pleje. Det 

forventes at dette arbejde kan medføre genskabelse af tidligere kendte levesteder, samt pleje i nærheden 

af kendte levesteder. Ved at udvide projektområdet fra det nuværende værkstedsområde  søges at styrke 

metapopulationen, samt sikre arten mod lokal uddøen. 

Derudover skal der udarbejdes infotavler, en generel brochure og en brochure som kan uddeles til alle 

lodsejere så de kan få ejerskab for at beskytte arten. 

Hensyn til offentligheden 

Hede området er kendetegnet ved velfungerende stisystem som flittigt benyttes af brugere som 

interesserer sig for flora, fauna og kulturhistorie.  

Stierne bevares og de skitserede plejetiltag begrænser brug af hegnede arealer, således de åbne hedeflader 

stadig er tilgængelige for interesserede brugere. 
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7. Effekt 

Projektet er enestående fordi plejen målrettes én bestemt art og én bestemt naturtype og tiltagene 

primært gennemføres på privatejet habitatnatur. Den lokale forankring samt den tilgængelige viden i form 

af indsatsplanerne vil sikre den flotte natur, og forbedre områdernes rekreative værdi, ligesom udviklingen 

kan vendes i mange af de arealer der i dag er truede af tilgroning. 

Værktøjsområderne er et centralt element i samarbejdet med Aarhus Universitet vedrørende adaptiv 

forvaltning af Hedepletvinge. Praktiske erfaringerne vedr. naturpleje indgår således i en samlet monitering, 

som forventes at udmønte i klare anbefalinger i den fremtidige forvaltning af arten.  

Plejetiltagene er målrettet i samarbejde med det lokale museum, således kultursporene ikke skades. 

Ligesom der også tages hensyn til de enkelte lodsejeres tilskudsmuligheder.  

De kommende plejetiltag vil medføre en mere natur- og miljøvenlig driftsform og dermed medvirke til 

bevarelse og udvikling af den biologiske mangfoldighed i området på længere sigt.  

Den skitserede pleje indsats forventes at opretholde en bestand af Hedepletvinge, men indsatsen vil ikke 

kun tilgodese hedepletvingen, men også skabe bedre levegrundlag for flere andre dagsommerfugle, samt 

for naturtypen Indlandsklit med Lyng og Visse, som er omfattet af EF-habitatdirektivets bestemmelser. 

Hvad angår rekreative værdier i landskabet vil bevarelse og udvikling af eksisterende stisystemer sikre de 

rekreative værdier, samt give brugerne oplevelser i den unikke natur og det nødvendige samspil mellem 

natur og landbrug. 

Der er begrundet  grundlag for at forvente at meget specifikke plejetiltag på små forvaltningsflader, vil have 

en meget stor gavnlig effekt på bestanden af Hedepletvinge. Hedepletvinge har en meget lille 

spredningsradius (normalt max. 500 m eller op til flere km i særlige tilfælde). 

Erfaringer fra Danmark og Sverige viser at specielt Hedepletvinge kræver en en meget fokusceret naturpleje 

og f.eks afgræsning som ofte har været meget anvendt i naturplejen i nogle tilfælde kan have en decideret 

negativ påvirkning. Derfor er hvert forvaltningstiltag meget nøje vurderet i forhold naturtilstand og drift. 

Arbejdet med mosaikstrukturer er relativt dyrt. Erfaringer fra lignende plejetiltag med bedre muligheder for 

at udnytte stordriftsfordele viser at prisen på plejetiltagene svinger meget og f.eks skrælning af morlaget 

koster ca. 30.000 kr/ha. Afskrælning har tilgengæld en rigtig god effekt på arealerne og bør sandsynligvis 

ikke gentages oftere end med 30-50 års mellemrum. 

Afbrænding af førnelaget forventes at fjerne Blåtop, Bølget Bunke og andre stride græsser, så der i stedet 

bliver plads til en mosaik af Hedelyng, Tyttebær,Rrevling mm. Afbrænding har også en række fordele i 

forhold til sikring af kulturspor og ligende som stiller større krav ved afskrælning. 

Slåning/høslet er et yderst effektivt virkemiddel i forhold til pleje af sommerfugle. Det er eksempelvis 

relativt simpelt at slå arealerne således den ønskede mosaikstruktur opstår. 

Afgræsning kan som tidligere nævnt have en direkte negativ effekt. Specielt får som æder den for 

hedepletvinge nødvendige værtsplante Djævelsbid, er problematisk i forvaltningen. Til gengæld rummer 
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afgræsning en række muligheder i forhold til at begrænse uønsket opvækst (her tænkes specielt på den 

invasive Glansbladet Hæg). 

Hvis naturarealerne skal plejes optimalt i forhold til Hedepletvinge og naturtypen Indlandsklitter med Lyng 

og Visse, hede, eng og mose skal alle virkemidlerne anvendes. Det vil være første gang at der realiseres en 

så målrettet indsats og tiltagene forventes at have en postiv effekt i løbet af ganske få år. 

8. Projektorganisation 

Der etableres en følgegruppe for projektet. 

Projektets følgegruppegruppe består af: 

Aalborg Kommune, Catrine Grønberg Jensen 

Aalborg Kommune, Svend Lassen 

Vesthimmerlands Kommune, Lene Larsen 

Jammerbugt Kommune, Marianne Skaarup Lindhardt 

Aarhus Universitet, Toke Høye 

Interesserede lodsejere, dyreholdere mm (en åben gruppe) 

 

Spørgsmål til ansøgningen rettes til:  

Aalborg Kommune, Svend K. Lassen, tlf. 99 31 24 35, svl-teknik@aalborg.dk 
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Oversigtskort Himmerlandske Heder 
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Mosaik afbrænding Gundersted Hede 


