
Overblik

• Undgå dræning og næringsstoftilfør-
sel.

• Lokalisering og afmærkning af artens
larvespind efterår og forår.

• Ekstensiv græsning (0,2-0,4 kreatu-
rer/ha) helst ved heste/ponyer, alter-
nativt ved køer.

• Slåning med fingerklipper i juli må-
ned, max. 1/4 af arealet per gang er
et alternativ til græsning på græsdo-
minerede heder.

• Buskrydning hvis lokaliteten trues af
tilgroning.

• Læ for vestenvinden er en fordel,
men det skal sikres, at arten har
spredningskorridorer.

• Evt. udsåning af djævelsbid.
• Genskabe tidligere levesteder ved

ovennævnte plejetiltag.
• Genudsætning af opformerede larver

på egnede levesteder langs vestky-
sten.

• Flytning af larvespind mellem iso-
lerede populationer for at øge popula-
tionernes genetiske variation.

Biologi
Hedepletvingen har et vingefang på 30 til
40 mm, og hunnen er tydeligt større end
hannen. Arten minder lidt om de andre
nært beslægtede arter af pletvinger og
brunlig perlemorsommerfugl (Boloria se-
lene), men disse er dog meget mere ens-
farvede på oversiden. Oversiden på he-
depletvinge er derimod spraglet og kon-
trastrig, med tynde sorte og bredere gule
og orangerøde bånd. Det orangerøde
bånd med gule pletter næsten yderst på
forvingen er et sikkert kendetegn. På un-
dersiden af bagvingen er det orange bånd
med gule pletter og sorte kerner meget
karakteristisk. Sommerfuglen bliver
hurtigt slidt og hermed mindre klar i
farverne.

Hedepletvinge flyver i de varmeste år
fra midten af maj. De fleste år starter
flyvningen omkring første juni og varer
ca. tre uger. Kun sjældent og i køligere år
træffes arten i begyndelsen af juli. Den
voksne sommerfugl lever fra få dage til
ca. to uger.

Hedepletvinges lokaliteter er i Dan-
mark generelt ganske små, oftest ikke
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mere end få hektar. Selvom sommerfug-
lene her kan forekomme talrigt, er lokali-
teterne meget sårbare overfor selv små
ændringer. Populationens levedygtighed
over længere tid anses for at hænge sam-
men med individantallet i den enkelte
population. Her anses 500 voksne indivi-
der eller 125 larvespind for at udgøre en
stabil population.

Hedepletvinge er lokalitetstro, på trods
af at den er en glimrende flyver. Fangst-
genfangst forsøg i Spanien viste en
spredningsdistance på kun 45 meter,
mens engelske undersøgelser viser, at ar-
ten sjældent fjerner sig mere end 100 m
fra klækkestedet. Selv mindre forhin-
dringer i landskabet i form af levende
hegn eller åbent vand (vandløb, søer), ud-
gør således væsentlige forhindringer for
spredning. Det er kun yderst sjældent at
individer er iagttaget flere kilometer fra
en ynglelokalitet.

På denne baggrund anslås det, at popu-
lationer med en indbyrdes afstand på
mindre end 400 m regelmæssigt udvek-
sler gener. Overstiger afstanden mellem
populationerne 4 kilometer, eller er der
væsentlige fysiske forhindringer (skov,
levende hegn, vandløb eller søer), må po-
pulationerne betragtes som isolerede.

Begge køn søger ivrigt til blomster som
guldblomme (Arnica montana), blåhat
(Knautia arvensis) kærtidsel (Cirsium
palustre) og engbrandbæger (Senecio ja-
cobaea).

Hannerne flyver livligt omkring i deres
søgen efter uparrede hunner. Flugten fo-
regår lavt over vegetationen, og hastige
vingeslag veksler med korte svæv. Hun-
nerne flyver mindre omkring, specielt
når de er nyklækkede og fulde af æg. Her
kan bagkroppen være så tung af æg, at
sommerfuglene mere kravler svirrende
omkring i vegetationen end flyver. Når
hannen finder hunnen, starter parringen
efter et kort kurmageri. Under parringen
afsætter hannen et skumagtigt sekret,

som efterfølgende forsegler hunnens køn-
såbning, og herved forhindrer at hunnen
kort efter parrer sig med andre hanner.
Indenfor en dag efter parringen begynder
hunnen æglægningen.

Værtsplanten i Danmark er djævelsbid
(Succisa pratensis). Hunnerne er meget
omhyggelige med at udvælge den plante
de lægger deres æg på, og foretrækker ret
store planter, der står frit gerne delvist
omgivet af blottet jord. En polsk undersø-
gelse viser, at en forudsætning for at en
djævelsbid vælges til æglægning er at
sollyset let kan nå ned til bladrosetten.
Den omhyggelige evaluering af værts-
planten inden æglægningen gør, at det
ikke er ualmindeligt at finde æghobe fra
mere end en hun på den samme værts-
plante. De 300-400 æg afsættes i en hob,
ofte i 2-3 lag på undersiden af et blad tæt
på jordoverfladen.

Hvis hunnen lever i flere dage efter æg-
lægningen, søger den nektar, og over
nogle dage udvikles yderligere en mindre
portion æg. Tilsyneladende har hunnen
opbevaret sædceller nok fra den første
parring til den efterfølgende æglægning
af de sidste 50 til 200 æg. Hunnerne par-
rer sig nemlig kun sjældent to gange. Når
det sker, må hannerne slide meget hårdt
for at opnå denne parring.

Når larverne klækker efter 2-3 uger,
spinder de et fællesspind og bliver sam-
men. I første hudskifte er larven gulli-
grød og har ret lange hvide hår. I andet
og tredje hudskifte er larven gulligbrun
og tornet, og hver torn har en lille tot hvi-
de børster. I de sidste tre larvestadier,
dvs. efter overvintringen er larverne tor-
nede og jetsorte med bittesmå hvide plet-
ter på kropssiderne, og med en rødlig-
brun underside.

I marts måned lever larverne efter
overvintringen stadig sammen. Først i de
sidste to larvestadier deles larverne i
mindre grupper, for til sidst at leve en-
keltvist, inden de forpupper sig.
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Når larverne i langt den største del af
larvetiden lever sammen, skyldes det, at
mange larver sammen tilsyneladende gi-
ver en overlevelsesfordel. Dette gælder
dels i forhold til at skabe et varmere mi-
kroklima i larvespindet (mange sorte lar-
ver absorberer solens varme mere effek-
tivt), og dels i forhold til beskyttelse mod
fjender som fugle, mus og andet. Når lar-
verne bevæger sig synkront, ligner de én
stor organisme og kan derfor mere ef-
fektivt skræmme fjender bort.

Efter tredje hudskifte i slutningen af
august konstruerer larverne et meget
tæt overvintringsspind. Spindet er så
tæt, at det kan holde vand ude, hvis leve-
stedet skulle blive oversvømmet i løbet af
efterår, vinter eller tidligt forår. Larver-
ne kan overleve kortvarige oversvømmel-
ser, men langvarig oversvømmelse ned-
sætter utvivlsomt larvernes overlevelse.

På varme dage i marts måned genopta-
ger larverne aktiviteten og begynder at

æde igen. Dette foregår stadig fælles, og
på kølige dage med sol samles larverne
tæt sammen i fællesspindet mellem æde-
perioderne. De mange sorte larver kan
her sammen hæve temperaturen til om-
kring 35 grader, hvilket øger deres stof-
skifte, så de kan fordøje og vokse hur-
tigere.

Larvespindene er meget lette at finde i
foråret, og optælling af larvespind er en
god måde at anslå populationsstørrelsen
på.

I løbet af de to næste hudskifter og
efterhånden som det bliver varmere i vej-
ret, bliver larvegrupperne mindre, og de
fuldvoksne larverne lever enkeltvist, så
konkurrencen om føderessourcer mellem
larverne ikke bliver for voldsom. Herved
øges sandsynligheden for, at i hvert fald
nogle larver fra et kuld overlever, selvom
der skulle være knaphed på værtsplan-
ter. De store larver kan således være ret
mobile, og det er registreret, at larver
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kan vandre op til 60 meter fra klækkeste-
det, under søgen efter nye værtsplanter.
Ved knaphed på djævelsbid kan larverne
i det sidste larvestadie, skifte til at leve
på blåhat (Knautia arvensis), ærenpris
(Veronica) eller gedeblad (Lonicera).

Larverne hænger sig op i bagkrops-
spidsen inden forpupningen først i maj
måned. Puppen er smukt farvet i hvidt,
sort og orange og klækker efter 2-3 uger
afhængigt af temperaturen.

Også puppen tåler oversvømmelse, da
et helt nyklækket individ er iagttaget
siddende med bløde vinger på et græs-
strå, som stak op over vandoverfladen.

I Storbritannien og Tyskland kan to ar-
ter af snyltehvepse (Cotesia bignelli og
Cotesia melitaearum), der parasiterer
hedepletvingens larver udgøre en trussel
for sommerfuglens overlevelse på den en-
kelte lokalitet. Der er ingen undersøgel-
ser af, hvordan disse to snyltehvepse på-
virker hedepletvingen i Danmark.

Levested
Hedepletvinge kræver en fugtig og meget
næringsfattig jordbund. Ofte findes ar-
ten i grænseområderne mellem fugtige
og mere tørre områder. Det kan være i
kanten af tørve- eller hedemoser, i fugti-
ge lavninger indenfor de inderste klitter
langs kysten før selve hedebevoksningen
begynder og på fugtige engarealer, hvor
værtsplanten djævelsbid vokser. Vegeta-
tionen på levestedet er ofte lav og artsrig,
og med mange blomster, da arten ivrigt
søger til blomster.

For at være egnet til æglægning skal
djævelsbidplanterne stå, så den nedre
bladroset er fri og soleksponeret, gerne i
delvis nøgen jord eller kun omgivet af
ganske lav vegetation. Sådanne steder
findes, hvor der har været en vis forstyr-
relse. Forstyrrelsen kan skyldes færdsel,
militær aktivitet, ekstensiv græsning
med køer eller heste, eller hvor fraktio-
neret høslet holder vegetationen lav.

Områderne hvor æglægningen foregår
er tit ret begrænsede, og udgør ofte ikke
mere end nogle få hundrede kvadratme-
ter.

Historisk udbredelse
I det 19. århundrede forekom hedeplet-
vinge på Sjælland, Lolland, Fyn og var
ganske udbredt i hele Jylland. På Sjæl-
land uddøde arten omkring 1920, mens
den forsvandt fra Fyn omkring 1940. Ar-
ten var udbredt men spredt i Jylland
frem til ca. 1950. Den forsvandt fra Søn-
derjylland i 1982, fra Vestjylland i 1983
og fra Østjylland i 1987. Herefter er den
kun kendt fra Nordjylland.

Status 2020
I 2019 blev arten registreret på 109 loka-
liteter fordelt på 22 UTM-kvadrater, det-
te er en fremgang sammenlignet med de
79 lokaliteter fordelt på 16 UTM-kvadra-
ter i perioden 2012-2015. En væsentlig
del af denne fremgang skyldes utvivl-
somt en mere intensiv overvågning, hvil-
ket har ført til at arten nu er rapporteret
fra mange hidtil oversete populationer.
Langt de fleste nyfundne lokaliteter lig-
ger øst for en linje gennem Løgstør og
Fjerritslev.

Stadig dækker artens nuværende ud-
bredelse dog kun tre områder af Nordjyl-
land, trekanten Frederikshavn, Skagen
og Hirtshals, samt vestkysten fra Han-
stholm i syd til Løkken mod nord. Det
sidste forekomstområde ligger syd for
Limfjorden, nærmere angivet i området
sydøst for Aggersundbroen (Bruså), her
forekommer arten kun på få lokaliteter.

I de to forekomstområder nord for Lim-
fjorden ligger fundstederne med så lille
en indbyrdes afstand, at det må formodes
at mange af populationerne indgår i to
metapopulationer. De enkelte populatio-
ner forekommer for det meste på ganske
små arealer, ofte kun nogle få hektar.
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Hedepletvinge blev rødlistet som kri-
tisk truet (CR) i 2005. I Rødliste 2019
blev kategorien ændret til truet (EN),
men her er de seneste års udvikling ikke
medtaget, og selvom sommerfuglen for
nyligt er blevet fundet i flere mindre po-
pulationer indenfor de to nordlige udbre-
delsesområder, må populationerne syd
for Limfjorden anses for at være isole-
rede og yderst sårbare.

Hedepletvinge er fredet i Danmark, og
er på bilag II i Bernkonventionen, og her-
med omfattet af EUs Habitatdirektiv,
bilag II, hvorved man er forpligtet til at
udpege særlige bevaringsområder. Via
Biodiversitetskonventionen er Danmark
forpligtet til at fremme genetableringen
af truede arter som hedepletvinge, bl.a.
gennem planer og forvaltningsstrategier.

Krav
Flere undersøgelser viser, at hedeplet-
vinges forekomst er tæt knyttet til fore-
komsten af værtsplanten djævelsbid.
Djævelsbid findes primært på middelfug-
tig, ugødet, næringsfattig jord, der er let
basisk. Ydermere skal værtsplanterne
stå relativt frit og hermed soleksponeret
for at blive valgt til æglægning af hun-
nerne, og der skal være mange tilgæn-
gelige værtsplanter.

Der skal være en god bestand af blom-
ster som nektarkilde, det kan være arter
som guldblomme (Arnica montana), blå-
hat (Knautia arvensis) kærtidsel (Cirsi-
um palustre) eller engbrandbæger (Sene-
cio jacobaea).

I Danmark findes ovenstående forhold
oftest i randen af heder eller hedemoser
og i fugtige lavninger lige indenfor klit-
rækken, hvor vegetationen har karakter
af græsdomineret hede med mange urter.
Generelt må græsvegetationen ikke være
for høj, dvs. den bør være under 15 cm.
Områder med højere vegetation og djæ-
velsbid benyttes dog også af larverne ef-
ter overvintringen.

Selve yngleområdet ligger gerne i læ,
enten af forhøjninger i landskabet, i ran-
den af skov eller af spredte buske.

Trusler
Hedepletvinges voldsomme tilbagegang i
udbredelse over det seneste århundrede
skyldes ændringer i landbrugets area-
ludnyttelse. Her tænkes der især på den
dræning, gødskning og efterfølgende op-
dyrkning af marginale jorde, der har ført
til, at det ene levested efter det andet er
forsvundet. Ved dræning og gødskning
forsvinder værtsplanten, da det fugtige
og næringsfattige miljø, denne kræver
forsvinder.

Yderligere et problem er udnyttelses-
graden af det enkelte levested, som jo fin-
des på jorde der fra et landbrugsmæssigt
synspunkt betragtes som marginaljord,
der er svært at drive rentabelt.

Her vil både meget intensiv udnyttelse
og ophør af udnyttelse udgøre et problem.
Tages jorden ud af drift, ved at høslet el-
ler ekstensiv græsning opgives, vil leve-
stedet gro til. Her vil lyng, revling og høje
græsarter hurtigt dominere, hvorved
værtsplanten djævelsbid omringes og
delvist dækkes af den omgivende vegeta-
tion. Sker dette, vil hunner af hedeplet-
vinge ikke kunne finde egnede værts-
planter til æglægning.

Udnyttes området til græsning, bliver
græsningstrykket let for intensivt, vege-
tationshøjden for lav, og herved til u-
gunst for sommerfuglen. Græsses der
med får, har disse en forkærlighed for
værtsplanten djævelsbid, og fåregræs-
ning regnes for årsag til artens forsvin-
den på flere levesteder i både Danmark
og Storbritannien.

Tabet af levesteder har ført til, at eksi-
sterende metapopulationer er blevet ud-
tyndede og opsplittede, samtidigt med at
potentielle levesteder i omgivelserne er
blevet færre. Herved isoleres de enkelte
populationer, og mulighederne for at ko-
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lonisere potentielt egnede levesteder for-
mindskes eller forsvinder helt. Den en-
kelte populations overlevelse afhænger i
høj grad af muligheden for at kunne spre-
de sig og flytte mellem tætliggende egne-
de levesteder. Forsvinder denne mulig-
hed, må man forvente at populationen
med tiden vil uddø.

Skal hedepletvingen sikres en varig
overlevelse kræver det udveksling af ge-
ner mellem mange delpopulationer, der
tilsammen udgør en metapopulation.
Delpopulationerne må som tidligere
nævnt formodes at uddø nu og da, det er
derfor vigtigt, at der findes en mosaik af
egnede levesteder i tæt tilknytning til de
enkelte populationer.

Fragmentering af levestederne gør så-
ledes de enkelte populationer sårbare.
Britiske undersøgelser viser at fragmen-
tering af tidligere store forekomstområ-
der, på sigt udgør en trussel for mindre
metapopulationers overlevelse. Begrebet
udryddelsesgæld (extinction debt) bruges
til at forklare, hvordan fragmentering af
levesteder med tiden uvægerligt vil føre
til populationens uddøen.

En yderligere konsekvens af isolerin-
gen er tab af genetisk variation i de en-
kelte populationer. Dels fordi udvekslin-
gen af gener mellem populationerne
mindskes, og dels fordi de enkelte popu-
lationer kan variere meget i hyppighed
fra år til år. Overlever kun få individer i
et ugunstigt år, vil det medføre tab af
genetisk variation, idet kun få sommer-
fugle reproducerer sig og viderefører
deres gener. En sådan flaskehals kan på-
virke den enkelte populations overlevel-
seschancer over tid. Genetiske undersø-
gelser af de tilbageværende danske be-
stande viser, at den genetiske variation i
disse allerede er lav.

Isoleres populationerne fra hinanden
vil de individer, der strejfer gå tabt fra
populationen uden at reproducere sig. En
adfærd som tilbøjelighed til at strejfe,

har sikkert en genetisk baggrund. Tabes
disse gener fra populationen, vil evnen til
at kolonisere omliggende egnede leveste-
der aftage.

Luftforurening har været nævnt som en
mulig årsag til artens tilbagegang. Dette
skulle begrundes i, at kvælstofnedfald
via luft og nedbør fører til en øget næ-
ringsstofbelastning af levestederne.
Yderligere har en dansk undersøgelse
vist at djævelsbid foretrækker let basisk
jord. Planternes trivsel kan således tæn-
kes at blive påvirket af forsuret nedbør.

Klimaforandringerne til et varmere kli-
ma kombineret med øget kvælstofned-
fald fører paradoksalt nok til at mikrokli-
maet, hvor æg og larver overvintrer, bli-
ver koldere, hvilket øger dødeligheden
for æg og larver. Klimaforandringer med
en øget nedbørsmængde, kan også påvir-
ke larvernes overlevelseschancer, hvis
levestederne oversvømmes langvarigt i
løbet af vinter- og forårsmånederne.

Efter det rekordvåde forår i 2020, blev 4
lokaliteter, hvor antallet af larvereder
blev moniteret i 2014-2015 besøgt i juni
2020. Her var populationsstørrelsen på
de to tørreste lokaliteter, mere end dob-
belt så stor som populationerne på de to
våde lokaliteter. Yngleområdet for hede-
pletvingen var bestemt af fund af lar-
vereder i 2014-2015. Antallet af larvere-
der på de 4 lokaliteter var sammenlig-
nelige i efteråret 2015.

Ved besøget i juni var der på de våde lo-
kaliteter, vådt hvor værtsplanten stod
trods den rekordtørre forsommer i 2020.
Dette kunne indikere at øget nedbør i
efterår-, vinter- og forårsmånederne kan
være et potentielt problem for artens
overlevelse.

Pleje
Tiltag til naturpleje for at bevare hede-
pletvinge som dansk art bør omfatte:
1. Sikring af de eksisterende populatio-

ner.
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2. Skabe eller genskabe potentielle leve-
steder i nærheden af de eksisterende
populationer med henblik på at skabe
metapopulationer eller udvide eksiste-
rende metapopulationer.

3. Genudsætning på tidligere levesteder,
hvor artens habitatkrav vurderes at
være opfyldt.

Eksisterende levesteder skal beskyttes
ved at undgå dræning og næringsstoftil-
førsel, samt sikres ved at den lette for-
styrrelse i form af ekstensiv græsning el-
ler høslet fortsættes. Ved denne pleje bør
det sikres at kernelokaliteten, hvor æg-
lægningen foregår ikke påvirkes
negativt.

Det anbefales derfor at artens karak-
teristiske lavespind lokaliseres og mar-
keres både i sensommeren og i foråret.
Evt. pleje af kernelokaliteten bør først
ske, efter yderligere yngleområder er sik-
ret og benyttes af arten. Kun dele af ker-
nelokaliteten bør indgå i plejen, så evt.

fejlslagen pleje ikke rammer hele om-
rådet.

Heste undlader ofte at æde blomster-
stande og orkideer, og slider mere på ve-
getationen end kreaturer. Dette kan sik-
re at sommerfuglene har tilgang til nek-
tarplanter, samt at sliddet skaber den
åbne jord omkring djævelsbidplanterne,
der gør dem attraktive for æglægning,
samt kan sikre at nye planter kan spire
fra frø. Erfaringer har vist at pony- græs-
ning, har en gunstig effekt, ved at give en
vekslende vegetationshøjde samt at øge
antallet af værtsplanter.

Græsningen kan også være i form af af-
græsning ved køer, der sikrer den mosaik
af lav og høj vegetation, arten er afhæn-
gig af. Det anbefales, at antallet af dyr
ved helårsgræsning holdes på mellem 0,2
til 0,4 pr. ha. Det anbefales, at dyrene
fjernes, hvis vegetationshøjden på area-
lets tørre steder bliver lavere end 8 cm,
eller hvis jorden er meget våd. Der bør så-
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ledes etableres aflastningsfolde, så dyre-
ne kan fjernes og tilskudsfodres, hvis
græsningstrykket vurderes at blive for
højt, eller jorden er for våd.

Uanset valget af dyr til græsning, bør
der ikke være for mange dyr per arealen-
hed. Dels for at undgå for intensiv græs-
ning med ensartet lav vegetationshøjde
til følge, og dels for at undgå at for mange
larvespind trampes ned af dyrene.

Der er erfaring for at høslet på leveste-
der, der kan karakteriseres som græsdo-
minerede heder, kan føre til en øgning af
populationsstørrelsen via en gavnlig vir-
kning på vegetationen. Slåning med fin-
gerklipper synes at være mest skånsomt
overfor larverne. Djævelsbid er bedst til-
passet slåning i juli måned, og maksi-
malt 1/4 af arealet bør slås per år. Hvor
hyppigt der bør slås afhænger af den en-
kelte lokalitet, så udviklingen på det en-
kelte levested bør følges ved besigtigelse
flere gange årligt.

Buskrydning anbefales hvis levestedet
trues af tilgroning.

Læhegn eller skove der giver læ for le-
vestedet, er en fordel. Der skal dog også
tages højde for at spredning til omgiven-
de arealer er en forudsætning for popula-
tionens overlevelse på længere sigt. Der
bør derfor sikres spredningskorridorer,
så sommerfuglene kan nå nærliggende
egnede levesteder.

Udsåning af djævelsbid kan overvejes,
hvis det vurderes at mangel på værts-
planter er en begrænsende faktor.

Genskabelse af tidligere levesteder
samt forsøg på at skabe nye egnede leve-
steder bør udføres i områder, der huser
eksisterende populationer. Specielt bør
der skabes egnede levesteder indenfor en
radius af 400 meter fra eksisterende po-
pulationer. Disse områder kan tillade
spredning af satellitpopulationer fra
stampopulationen, og herved gøre den
enkelte population mere robust, samt op-

timalt set fungere som trædesten i forsø-
get på at genskabe eller udbygge eksi-
sterende metapopulationer.

Genudsætning ved opformering af lar-
ver bør forsøges på egnede lokaliteter
langs vestkysten mellem Hanstholm og
Klim Strand. Her har undersøgelser vist,
at der findes egnede levesteder for arten
med rigelig forekomst af djævelsbid. En
sådan genudsætning baseret på opfor-
mering af larver fra forskellige danske lo-
kaliteter blev udført i Slesvig-Holsten i
2013 med et efterfølgende boost i 2015. I
2018 kunne mellem 30 og 200 individer
tælles per dag på 5 ud af 7 genudsæt-
ningssteder.

Generelt anbefales det at man ved rein-
troduktion udsætter individer, der gene-
tisk set er så tæt som muligt på den
oprindelige population. Som tidligere
omtalt, er der allerede lav genetiske va-
riation i de eksisterende danske popu-
lationer.

I Storbritannien udførte man et red-
ningsforsøg på en uddøende population i
Cumbria, ved at tage larver fra den sid-
ste overlevende hun i Cumbria (2007).
Larverne opdeltes i en ren cumbrisk linje
og en hybridlinje med tilskud fra den
nærmeste skotske population. Den rene
cumbriske linje uddøde efter blot to gen-
erationer, mens hybridlinjen har over-
levet på tre lokaliteter frem til i dag.

Så hvis målet er at bevare hedepletvin-
ge som dansk art i mange år fremover,
burde det overvejes, om ikke den geneti-
ske variation i de danske populationer
skulle øges. Dette kunne ret let klares
ved at flytte larvespind mellem popula-
tioner, der har været isoleret fra hinan-
den over en længere årrække.

Indhent gerne råd og yderligere oplys-
ninger fra specialister i dagsommerfugle
omkring pleje af levesteder for arten.

Se desuden de generelle afsnit. �
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