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HANSTHOLM: Der bliver virke-
lig gået til makronerne i 
Hanstholm-reservatet, og 
man må springe for livet, 
hvis man ikke vil have jord, 
småsten og krat og buske i 
hovedet. Rynket rose - i dag-
lig tale kaldet hybenbuske - 
skal nemlig ned med nak-
ken. Det er en uønsket, inva-
siv og særdeles aggressiv 
plante, som bringer økosy-
stemet og den sårbare natur 
langs vestkysten i fare. 

- Vi har en forpligtigelse til 
at gøre noget, for området er 
et natura-2000-område og 
er desuden også Europas 
største samlede klithede, si-
ger Jeppe Pilgaard, der er 
natursagsbehandler hos 
Thisted Kommune og til-
knyttet plan- og miljøafde-
lingen.

Rynket rose trives i det 
barske landskab, og derfor 
vokser den gerne med en 
meter i diameter om året.

- Det er voldsomt, og der-
for skal maskinen tage alt 

væk, siger Jeppe Pilgaard.
Albert Thusgaard fra Lun-

de Maskincenter lover også, 
at der ikke kommer nogen 
helligdage. Det kan dog godt 
være, at de skal køre over 
flere gange, inden der for al-
vor er gjort kål på den 
uønskede plante. 

Albert Thusgaard er ma-
skinudvikler og har været 
med til at udvikle hyben-ro-
toren, som den kaldes.

- Den går ned i en dybde af 
30 centimeter og river rød-
der og planter op. På den 
måde forbløder planten. Vi 
sårer dens rødder, og den 
kommer op og visner på jor-
den, siger Albert Thusgaard 
og fortsætter:

- Vind og tør luft er også 
hårdt ved dem, når de er 
rykket op, siger han.

Planten er stort set lige-
glad med vind og salt, så den 
er svær at få ned med nak-
ken.

Albert Thusgaard forven-
ter, at de skal køre over det 
35 hektar store område to 
gange. 

- To omgange giver et kraf-
tigt slag for planten, og 

eventuelle nyskud vil dyrene 
spise, siger Albert Thus-
gaard, som har haft lignen-
de projekter op langs vestky-
sten.

- Og vi har stor succes med 
metoden ved Nymindegab, 
siger Albert Thusgaard. 

Projektet om bekæmpelse 
af rynket rose er et EU-pro-
jekt, og det foregår i samar-
bejde med Naturstyrelsen og 
Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne. Naturstyrelsen Thy har 
allerede været i gang på den 
anden side af Kystvejen, 
men det var på deres arealer. 
Arealerne syd for kystvejen 
ejes af Hanstholm Havn. 

- Mange af lodsejerne er 
positivt stemt overfor pro-
jektet, men det er altid en 
udfordring, når vi skal have 
private lodsejere med, siger 
Jeppe Pilgaard, som pointe-
rer, at det er vigtigt, at der er 
styr på metoden.

- Det er jo et stort areal, si-
ger han.

Området i Hanstholm-re-
servatet er sammen med et 
område nær Vangså de to 
kommunale forsøgsprojek-
ter, hvor mange privatlodse-

jere er med.
Jeppe Pilgaard håber, at 

der kommer pionerarter, åb-
ne sandflader, krybdyr, 
planter og insekter i stedet 
for et goldt hybenkrat. Spe-
cielt skotsk lostilk og strand-
snerlen vil man gerne have i 
området foruden markfir-
ben, som er EU-beskyttet.

En anden og vigtig bonus, 
når rynket rose kommer 
væk, er også, at klitlandska-
bet kommer frem igen.

- Det er simpelthen en for-
nøjelse at se landskabet træ-
de frem, siger Albert Thus-
gaard.

Hybenrotor kvaser 
alt på sin vej
KRASSCJJH: Aggressiv plante skal behandles med vold. Håbet er at skabe 
gode forhold for sjældne arter og bevare de unikke klitheder

Albert Thusgaard (th) fra Lunde Maskincenter nær Varde har udviklet hybenrotoren, som kvaser, river og flår i den uønskede plante. Ar-
bejdet foregår lige vest for Hanstholm på havnens arealer. Jeppe Pilgaard er natursagsbehandler hos kommunen og tovholder på projek-
tet. De glæder sig begge over, at den unikke klithede kommer til at træde frem igen.

Lunde Maskincenter har udviklet maskinen, som er blevet brugt 
mange steder langs den jyske vestkyst.

På denne årstid kan hybenbuskene godt se lidt sørgelige ud, men 
ser man nærmere efter, så er de nye skud allerede på vej.

 { Lunde Maskincenter har 
udviklet maskinen, der river 
planten i stykker.

 { Formålet er at hjælpe den 
trængte natur langs vestky-
sten.

 {Projektet forgår i samar-
bejde med Naturstyrelsen og 
Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne.

FAKTA
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 » Vi har en forpligtigelse til at 
gøre noget, for det er Europas  
største samlede klithede.
JEPPE PILGAARD, natursagsbehandler hos Thisted Kommune.


