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Natura 2000 

Natura 2000-områder er internationalt beskyttede. Om- 

råderne består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 

Projektet ”Sårbar Natur langs Vestkysten” støttes af EU-

LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- og naturområdet. 

LIFE-Natur støtter projekter, der bidrager til pleje af Natura 

2000-områder.

Er du frisk på en quiz?

På tre forskellige lokaliteter langs Vestkysten er der etableret  

et Hyben-spil. Hvert sted (Husby ved Spidsbjerg Strand, Klit-

møller ved Splittergab og Nymindegab ved Gammelgabvej) 

er der en rute på 2-3 km med 7 stolper med QR-koder.

Tag familien og vennerne med ud på 

en lille vandretur og test jeres viden 

om især rynket rose! Ved at scanne 

QR-koden kan du allerede nu forbe-

rede dig på spillet og få viden om dyr, 

planter og naturtyper i områderne.

Du er velkommen til at kontakte Naturstyrelsen, Thisted 

Kommune eller Ringkøbing-Skjern Kommune for yderligere 

information omkring rynket rose.

Til kamp mod rynket rose – en aggressiv invasiv art!

Rynket rose er på den danske sortliste over de værste 

invasive arter. At den er invasiv betyder, at den er indført 

til landet og breder sig uønsket. Den er vidt udbredt, især 

langs kysterne, og udgør en trussel for de danske hjemme- 

hørende plante- og dyrearter. 

Bekæmpelse

Rynket rose er svær at bekæmpe. Det vigtigste råd er at 

fjerne nye planter så hurtigt som muligt. Træk nye planter 

op, så snart de dukker op. Over en årrække kan rosen redu-

ceres ved slåning 3-4 gange årligt med start april/maj eller 

ved sprøjtning med Roundup 1 gang/år. Undgå at ramme 

andre planter ved brug af Roundup. Rosen kan også  

bekæmpes ved opgravning, græsning eller tildækning. 

Kontakt gerne en af de nævnte myndigheder for at høre 

nærmere om de forskellige metoder. Du kan finde flere 

oplysninger om EU LIFE-projektet på hjemmesiden  

www.nst.dk/saarbarnatur og på mobilsitet  

http://m.vestkystnatur.dk/
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Til kamp mod 
rynket rose 

– en aggressiv invasiv art!

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 30 00
www.nst.dk

Thisted Kommune
Tlf: 99 17 17 17 · www.thisted.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf: 99 74 24 24 · www.rksk.dk  

LIFE REDCOHA
Restoration of Danish Coastal Habitats



Rynket rose er blevet næsten altdominerende. > 

Klitområde uden rynket rose er levested for mange  
plante- og dyrearter >>.

Skotsk Lostilk – én af de plantearter hvis voksested, især i Thy, trues 
af rynket rose.

Klitrosen hører til i den danske natur og får sorte hyben.Markfirben – én af de dyrearter hvis ynglested trues af rynket rose.

Rynket rose

Rynket rose (også kendt som hybenrose eller Rosa rugosa) 

blev oprindeligt indført til landets haver som prydplante 

fra Østasien. Den er plantet flittigt i sommerhusområder, 

hvor den har etableret store bevoksninger. Med tiden har 

planten spredt sig ud i den danske natur, som er levested 

for en lang række planter og dyr.

Snupper pladsen fra alle andre

I den danske natur betragtes rynket rose som en af de 

mest hyppige og problematiske invasive arter og er en 

betydelig trussel mod kystnære naturområder. 

Hvorfor er det vigtigt?

Rynket rose kan trives på næringsfattig jord og ved kraftig  

vind og saltpåvirkning. Ved skud fra rødderne kan en enkelt 

plante vokse med ca. 1 m i diameter om året. Den spreder 

sig derfor let, hvilket betyder, at en lang række plantearter 

og dyrearter forsvinder og landskabet forvandles til et 

ensformigt stikkende rosen-krat. De naturlige danske arter 

taber ganske enkelt kampen om pladsen!

Genskabelse af dansk kystnatur

Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern 

Kommune har i et fælles projekt intensiveret indsatsen 

mod rynket rose. Rynket rose vil blive registreret og forsøgt 

bekæmpet inden for større områder af klitlandskaberne 

langs med den Jyske Vestkyst. 

Målet er at begrænse udbredelsen af rynket rose og 

forbedre forholdene for de hjemmehørende plante- og 

dyrearter. 

Foruden bekæmpelse af rynket rose, indgår der også i pro-

jektet genskabelse af flere vådområder, rydning af plantage 

til fordel for mere klitnatur samt etablering af fugleøer.

Projektet løber fra 2013 til 2018.

Hvad kan jeg gøre?

Er du grundejer kan du rodstikke og fjerne de små 

planter og grave større planter op – det er vigtigt at få alle 

roddele med. Hvis du samler hyben ind til marmelade, 

skal du sørge for at smide frøene i skraldespanden og 

ikke ud i naturen. Rynket rose kan også holdes nede med 

gentagen slåning flere gange om året, intensiv græsning 

med f.eks. får eller geder eller slåning og efterfølgende 

tildækning med plastik/ukrudstdug – sprøjtning med 

Roundup kan også komme i betragtning. 

Ønsker du en anden beplantning, kan du plante hjemme- 

hørende arter som slåen, benved, vintereg, stilkeg, hunde-

rose, æblerose, almindelig røn, ene, skovfyr, havtorn eller  

klitrose. Husk, at der kun må plantes inden for det område, 

som kan betragtes som eksisterende have og ikke ude i 

naturområdet.


