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Resumé 
Naturstyrelsen Vestjylland og Naturstyrelsen Thy gennemfører i forbindelse med et LIFE projekt en 
række tiltag for at forbedre tilstanden af de kystnære naturtyper langs den jyske vestkyst. Et af 
tiltagene bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa), som spreder sig invasivt langs kysten. Tiltagene 
gennemføres i samarbejde med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra 

EU’s tilskudsprogram LIFE + Nature. Projektperioden løber fra 2013 til 2019. 

I forbindelse med bekæmpelsen af rynket rose er der til denne opgave blevet effektmoniteret 160 
buske med rynket rose fordelt på syv lokaliteter på fem forskellige geografiske områder. Formålet har 
været at finde den mest effektive bekæmpelsesmetode samt den mest omkostningseffektive metode. 
Bekæmpelsesmetoderne, som har været anvendt på de effektmoniterede buske, er hhv. nedgravning, 

tildækning med plastdug, fræsning med biorotor og stødsmøring med glyphosat. Effektmoniteringen 
blev foretaget med kvadratnet og ved visuel vurdering. 

I forbindelse med effektmoniteringen er det også blevet undersøgt om buskenes afstand til klitranden 
og buskenes arealstørrelse har betydning for, hvor meget genvækst der fremkommer efter 
bekæmpelse. Slutteligt har det været relevant at undersøge, om sandflugt er et afledt problem ved 

bekæmpelsesmetoderne. 

Det blev fundet, at rynket rose er meget vanskelig at fjerne helt fra områder, når først den er 
etablereret. Målet med bekæmpelsesindsatsen er at få genvæksten ned på et niveau, hvor 
bekæmpelsen fremadrettet kan foregå manuelt. Det kan konstateres, at den mest effektive 
bekæmpelsesmetode er nedgravning. Den mest omkostningseffektive bekæmpelsesmetode er 

fræsning med biorotor, såfremt niveauet af genvækst er tilstrækkeligt lavt til manuel bekæmpelse efter 
fire behandlinger. Kræver bekæmpelsen mere end fire behandlinger med biorotoren, er nedgravning 
den mest omkostningseffektive bekæmpelsesmetode. Opgaven påviser også en sammenhæng mellem 
genvækst og afstanden til klitranden. Jo tættere på klitranden buskene befinder sig, jo mere genvækst 
kan der observeres. Omvendt kan der ikke påvises en sammenhæng mellem buskenes arealstørrelse 
og niveauet af genvækst. Det kan desuden konstateres, at sandflugt ikke er et afledt problem i 
forbindelse med bekæmpelsen af rynket rose.  

 

 

  



Abstract 
The Danish Nature Agency is involved in a LIFE project that focuses on improving the conditions of 
the coastal nature types along the west coast of Jutland. One measure by which they expect to achieve 
this is by combating wrinkled rose (Rosa rugosa) which spreads invasively along the west coast. The 
project is a collaboration with Thisted Municipality and Ringkøbing-Skjern Municipality and it is 
supported financially by EU’s programme LIFE+ Nature. The project started in 2013 and ends in 
2019. 
In this paper, 160 bushes of wrinkled rose have been effect-monitored. The bushes are distributed 
over seven locations in five different geographical areas. The purpose has been to find the most 
effective method, as well as the most cost-effective method. The methods that have been applied to 
the effect-monitored bushes are burial, cover with plastic cloth, milling with biorotor, and herbicide 
lubrication with glyphosate. The monitoring was done with a physical grid, and by visual assessment. 

In connection with the effect monitoring, it has also been relevant to investigate whether the distance 
of the bushes to the dune sand, as well as the area size of the bushes, affect how much regrowth 
occurs after the treatments. Finally, it has been relevant to investigate whether sand drift is a derived 
problem in the control methods. 

It was found that wrinkled rose is very difficult to remove completely from areas once it is 
established. The aim of the treatments is to bring the regrowth down to a level where regrowth can be 
removed manually in future. It can be seen that the most effective treatment method is burial. The 
most cost-effective treatment method is biorotor milling if the level of regrowth is sufficiently low for 
manual control after four treatments. If more than four treatments with the biorotor is needed, burial is 
the most cost-effective treatment method. 

A correlation of regrowth and the distance to the edge of sand dunes can be acknowledged. The closer 
the bushes are to the edge of the sand dunes, the more regrowth is seen. Conversely, there is no 
correlation between the area size of the bushes and the level of regrowth. It can also be noted that 
sand drift is not a derived problem in connection with the treatment of wrinkled rose. 

 

 

 

 
 

 



Forord 
Denne bacheloropgave er skrevet som afsluttende opgave på skov- og landsingeniøruddannelsen på 
Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
ved Københavns Universitet. 
Opgaven henvender sig til forvaltere af kystnær natur, og det er håbet, at den kan bidrage med 

konkrete erfaringer om bekæmpelsen af rynket rose.  

Jane Kongstad Nielsen har været vejleder på projektet og skal i den forbindelse have stor tak for 
opbakning, sparring og ikke mindst tålmodighed i forløbet. Der skal ligeledes rettes en stor tak til 
forstfuldmægtig ved Naturstyrelsen Vestjylland, Uffe Strandby, som har afsat meget tid til faglig 
sparring.  

 

Skovskolen d. 4. marts 2019 

 

Kim Schlebaum 
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1.0 Introduktion  
De færreste opfatter rynket rose (Rosa rugosa) som et problem i den danske natur, da mange mangler 
indsigt i artens invasive natur, og de problemer som dens tilstedeværelse skaber (Buttenschøn, 
Bekæmpelse af rynket rose I, 2014). For langt de fleste mennesker er rynket rose en af de 
naturoplevelser, som hører med til en tur på stranden eller i sommerhuset. Mange synes også, at den 
er flot at se på, når den står med sine lyserøde blomster (Buttenschøn, Bekæmpelse af rynket rose I, 
2014). Sagen er dog den, at rynket rose spreder sig invasivt i den danske natur og skaber store 

problemer i de berørte områder. Arten er udbredt over hele landet, men spreder sig i særlig grad på 
sandede, næringsfattige lokaliteter nær kysten (Kollmann, Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 2010, s. 
19).  Den overordnede problemstilling med rynket rose er, at den fortrænger den hjemmehørende 
flora, som naturligt findes i de berørte naturtyper.  

Rynket rose kan blive op til to meter høj og danner samtidigt et meget tæt og dybt rodnet. Dette 

bevirker, at arten fysisk fortrænger den naturlige vegetation ved bortskygning. Rynket rose er meget 
robust, den tåler meget nærringsfattige vilkår og er samtidig meget vind-, tørke- og salttolerant. 
Dermed kan arten sprede sig vidt i den kystnære natur langs bl.a. den jyske vestkyst (Miljøstyrelsen, 
Rynket rose, 2018). Foruden dens spredningsevne og evne til at bortskygge hjemmehørende arter, kan 
rynket rose også danne hybrider med hjemmehørende rosenarter som bl.a. blød filtrose (Rosa villosa 
ssp. mollis), hvormed den også en trussel mod disse (Miljøstyrelsen, Faktaark for invasive arter - 
Rynket rose (Rose rugosa), 2017).  

Tilstedeværelsen af rynket rose hæmmer den rekreative adgang til kystområderne, da busken er meget 
tætvoksende og besat med torne (Miljøstyrelsen, Rynket rose, 2018). Herudover bevirker rynket rose 
også, at den sandede jords indhold af organiske stoffer gradvist bliver øget, hvormed der sker en 
eutrofiering af jorden. Dette medfører, at mere nærringskrævende arter kan etablere sig og yderligere 
fortrænge de arter, som er naturligt hjemmehørende i de næringsfattige naturtyper (Nielsen, 2007). 

Fortrængningen af de naturligt forekommende arter er særligt problematisk på Natura 2000-
naturtyperne indlandsklit med lyng og visse (2310) og indlandsklit med lyng og revling (2320), da de 
repræsenterer et oprindeligt landskab modsat de intensivt drevne landbrugsarealer, som er meget 
udbredte i Danmark. Naturtyperne rummer desuden en stor biologisk mangfoldighed af flora og 
tilknyttet fauna (Kollmann, Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 2010). 

Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Thisted Kommune indgår i et EU LIFE projekt 
(LIFE12 NAT/DK/001073), som EU´s tilskudsordning LIFE+ Nature støtter økonomisk. Projektet 
løber fra august 2013 til juli 2019. En del af formålet med projektet er at sikre en gunstig 
bevaringsstatus af de Natura 2000-naturtyper, som findes langs den jyske vestkyst, herunder at 
kortlægge og bekæmpe rynket rose. Projektet dækker områder fra Ejlstrup Klit i nord til Kallesmærsk, 

Langli og Skallingen i syd (Naturstyrelsen, 2018). Tidligere undersøgelser har påvist, at rynket rose 
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spreder sig eksponentielt i de ekstensivt drevne klitområder langs den jyske vestkyst og i særdeleshed 
i områderne omkring Thy (Jørgensen, 2007). Naturstyrelsen har derfor siden 2015 som en del af EU 
LIFE projektet afprøvet forskellige pesticidfrie, mekaniske bekæmpelsesmetoder. Ringkøbing-Skjern 
Kommune har også i forbindelse med EU LIFE projektet desuden prøvet at bekæmpe rynket rose ved 

anvendelse af pesticider (Naturstyrelsen, 2018). 

1.1 Formål 
Denne opgave er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland og Naturstyrelsen Thy. 
Målet med opgaven er at skabe et overblik over effekten af nogle af bekæmpelsesmetoderne mod 
rynket rose. Dette gøres ved gennem effektmonitering at vurdere, hvor meget genvækst der har 
indfundet sig efter behandling af hver bekæmpelsesmetode. Herunder er det blevet undersøgt, hvor 
effektive bekæmpelsesmetoderne er i forhold til både størrelsen af de behandlede buskes areal og 
afstanden til kysten. Afslutningsvis er det blevet vurderet, hvilke af de effektmoniterede metoder, der 
er mest omkostningseffektive.  

Denne effektmonitering er vigtig, da den kan bidrage til at belyse, hvilke bekæmpelsesmetoder der er 
effektive, samt under hvilke forhold de er effektive. Herved vil bekæmpelsen af rynket rose kunne 
målrettes og optimeres. Dette vil højne effektiviteten af bekæmpelsesindsatsen mod rynket rose og 
give nogle værktøjer til at styre den økonomiske side af indsatsen. Med dette menes, at ressourcerne 
kan målrettes de steder, hvor risikoen for yderligere spredning af rynket rose vurderes til at være høj, 

og at det kan blive lettere at vælge bekæmpelsesmetoder, som har vist sig effektive. 

1.2 Problemformulering 
For fremadrettet at kunne bekæmpe rynket rose effektivt og sikre de udsatte habitater mod at blive 
domineret af arten vil en effektmonitering af forskellige bekæmpelsesmetoder være af stor værdi for 
forvaltere af kystnær natur. Denne opgave vil derfor søge at besvare følgende spørgsmål: 

1. Hvilken af bekæmpelsesmetoderne nedgravning, tildækning, fræsning med biorotor og 
stødsmøring med glyphosat er mest effektiv, såfremt der ses bort fra økonomi? 

2. Har afstanden til klitranden betydning i forhold til metodernes effektivitet? 
3. Har buskenes arealstørrelse betydning i forhold til metodernes effektivitet? 
4. Er sandflugt et afledt problem i forbindelse med bekæmpelse af rynket rose?  
5. Hvilken bekæmpelsesmetode er mest omkostningseffektiv? 
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1.3 Problemafgrænsning 
I forbindelse med denne opgave er der blevet foretaget en effektmonitering af buske, der er blevet 
bekæmpet med stødsmørring, biorotor, nedgravning eller tildækning. Denne afgrænsning er baseret på 
en vurdering af, at det antal buske, der var blevet behandlet med disse metoder, udgjorde et 
tilstrækkeligt datagrundlag at konkludere ud fra. Opgaven begrænser sig også til områderne ved den 
jyske vestkyst samt ved Agger Tange i Thy. Konklusionerne fremkommet i opgaven relaterer sig 

derfor til de moniterede bekæmpelsesmetoder og de bestemte lokaliteter.  

2.0 Teori 
I dette afsnit defineres det, hvad en invasiv art er. Dernæst beskrives arten rynket rose ud fra et 

morfologisk perspektiv, og der redegøres for dens formeringsevne og årsager til dens succesfulde 
spredning i landet. Slutteligt beskrives de bekæmpelsesmetoder, som denne opgaver undersøger 
effekten af. 

I opgaven anvendes udtrykket busk konsekvent om de ’flader’, der er blevet behandlet for rynket rose. 
Bevoksningskoefficienten af en busk før behandling er sat til værende 100 %, da der ikke forelægger 

nogen data herom.  

2.1 Hvad er en invasiv art  
Der er pr. 2014 registreret ca. 2.700 dyre- og plantearter, som ikke er hjemmehørende i Danmark 
(Ravn & Tvedt, 2014). De har spredt sig længere ud end deres naturlige udbredelsesområde ved 
menneskelig aktivitet. Arterne kan være kommet til landet som ’blinde passagerer’ eller bevidst, som 
det er tilfældet med rynket rose. En mindre del af disse arter betegnes som invasive, da de kan true 
den biologiske mangfoldighed ved at sprede sig meget effektivt. Den effektive spredning skyldes i 
mange tilfælde, at arterne i Danmark ikke har nogen naturlige fjender (Ravn & Tvedt, 2014, s. 1). En 
invasiv art er ifølge Serritslev (2017) karakteriseret ved at være en ”Plante- eller dyreart, der er 

blevet introduceret til et biogeografisk område, hvor den ikke er hjemmehørende, og som her formår 
at formere og sprede sig så aggressivt og effektivt, at den ved sin invasion kan udgøre en trussel mod 
de oprindelige økosystemers biodiversitet”.  

2.2 Rynket rose  
Rynket rose er hjemmehørende i det østlige Kina, i Japan og på Kamchatka-halvøen. Arten blev 
indført til Europa omkring år 1800 som prydplante. I Danmark blev rynket rose første gang observeret 
i naturen i 1875, men spredningen startede for alvor i 1950´erne, da udvidelsen af sommerhusområder 
tog fart (Buttenschøn, Bekæmpelse af rynket rose I, 2014). Her plantede sommerhusejerne bl.a. rynket 
rose som værn mod vind og sandfygning nær kysten (Kollmann, Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 

2010, s. 19).  
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Rynket rose beskrives som en busk, der ” (…) har rosa (sjældnere hvide) rynkede velduftende 
blomster med 5 kronblade. Den danner de karakteristiske orangerøde frugter kaldet hyben. 
Hybenfrugterne er fladtrykte og kugleformede med en diameter på 2-3 cm. Bladene er savtakkede, 
groft rynkede, brede og skinnende 

mørkegrønne. De er glatte på oversiden, 
mens undersiden er klæbrig og tæthåret. 
Stænglerne er tæt besat med børster og 
korte lysebrune torne. Rodnettet er 
vidstrakt og den sætter mange rodskud. 
Busken danner store og meget tætte krat, 
og en enkelt plante kan dække et op til 100 
m2 stort areal” (Miljøstyrelsen, Faktaark 

for invasive arter - Rynket rose (Rose 
rugosa), 2017). 

2.2.1 Formering og spredning 
Rynket rose kan sprede sig både vegetativt og ved frøformering. Den vegetative spredning sker ved at 
planten sætter jordstængler horisontalt ud fra busken. Den radiære spredningshastighed ligger på 

mellem 41 og 46 cm om året. Det vil sige, at buskens diameter vokser med knap en meter om året 
(Jørgensen, 2007, s. 41-42).  

Ved vegetativ formering dannes der kloner af moderplanten, og de nye planter er derfor genetisk 
identiske med moderplanten. Den vegetative spredning kan også finde sted, hvis roddele bliver spredt 
(Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 

Frøformeringen sker ved, at frugterne, som kaldes hyben, falder af busken og går i opløsning, hvorved 
frøene falder ud på jorden. Et enkelt hyben kan indeholde mellem 20 og 120 frø, og en voksen klon 
kan producere mellem 600 og 1.300 frø pr. kvadratmeter (Miljøstyrelsen, Rynket rose, 2018). Frøene 
spredes herefter med vinden eller med fugle til andre lokaliteter. Spredningen kan også finde sted via 
vandløb eller havet, da både hybenerne og frøene kan holde sig flydende i mange uger. Arten kan 

hermed sprede sig over store afstande (Kollmann, Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 2010, s. 20). 

2.3 Udfordringer i forbindelse med bekæmpelsen af rynket rose 
Processen med at bekæmpe rynket rose vanskeliggøres af artens invasive natur samt den offentlige 
holdning til rynket rose. Mange kan f.eks. være enige i, at kæmpebjørneklo (Heracleum 
mantegazzianum) er en problemart, der bør bekæmpes, men med hensyn til rynket rose er holdningen 
en anden. For mange indgår rynket rose i gode minder fra badeferier og sommerhusture. Dette 
vanskeliggør bekæmpelsesindsatsen, da folk undlader at fjerne buskene fra egen grund (Kollmann, 
Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 2010). Der er dog fra politisk side taget beslutning om at forbyde salg 
af rynket rose (Miljøstyrelsen, Rynket rose er snart fortid på planteskolernes hylder, 2017). Denne lov 

Billede 1: Busk af rynket rose nær kysten.  

(Foto: Rita Merete Buttenschøn) 
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trådte i kraft 1. januar 2018 (Larsen, 2017). Dette vil højst sandsynligt reducere antallet af nye 
udplantninger, samtidig med at det sender et signal til befolkningen om, at det er en skadelig art at 
have stående. 

2.4 Bekæmpelsesmetoder  
Naturstyrelsen har anvendt en række forskellige mekaniske metoder i bekæmpelsen af rynket rose i 
klitområderne langs den jyske vestkyst samt ved Agger Tange i Thy. Nogle af disse metoder er 

desuden anvendt i en kombination, hvor eksempelvis får efterfølgende har afgræsset arealerne for 
derigennem at holde genvæksten nede. Slutteligt er der også anvendt græsning alene som 
bekæmpelsesmetode (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018).  

De specifikke bekæmpelsesmetoder, der er blevet effektmoniteret i forbindelse med denne opgave, er 
nedgravning med manuel borthakning året efter, tildækning med plastdug og fræsning med en specielt 

konstrueret fræser, som kaldes en biorotor. Herforuden er der også blevet effektmoniteret på den 
bekæmpelsesmetode, som Ringkøbing-Skjern Kommune har anvendt, hvor de på forsøgsbasis brugte 
pesticider. Dette er foregået som stødsmørring med glyphosat umiddelbart efter manuel nedsavning 
med buskrydder (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 

De enkelte bekæmpelsesmetoder er holdt geografisk adskilt, så der ikke kunne herske tvivl om, 

hvilken metode der havde været anvendt på en given busk (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen 
Vestjylland, 2018). 

2.4.1 Bekæmpelsesmetoder anvendt i de effektmoniterede områder 
 
Biorotor 
En biorotor er en traktormonteret 
fræser med lange stumpe spyd, som 
slynger rødderne op på 
jordoverfladen, så de tørrer ud og ikke 
skyder igen. Der kørers frem og 
tilbage over arealet flere gange og fra 
forskellige retninger. Det er 

nødvendigt at behandle de samme 
buske flere gange over en årrække. 
Biorotoren findes også i en 
kranmonteret udgave, som kan 
anvendes på arealer såsom skrænter, 
hvor traktorer ikke kan køre. 
Biorotorens arbejdsdybde er på omkring 30 cm (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen 

Vestjylland, 2018).  

Billede 2: Traktor med påmonteret biorotor i gang med at behandle. 

rynket rose (Foto: Uffe Strandby) 
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Tildækning 
Tildækning er en bekæmpelsesmetode, hvor 
buskene først knuses med en almindelig 
grenknuser for derefter at blive dækket til 
med en plast- eller fiberdug i minimum tre 

år. Det er vigtigt, at knuste dele af busken 
fjernes før tildækning. Det er ligeledes 
vigtigt at dække af ud over buskens synlige 
udbredelse, da rodskud ellers vil kunne 
skyde op uden for tildækningen. Der skal 
etableres afdækning i en radius af minimum 
en meter fra den synlige busk (Strandby, 

Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen 
Vestjylland, 2018). 

 

 

 

Billede 4: Genvækst året efter behandling med biorotor. 

(Foto: Uffe Strandby) 
Billede 3: Traktor monteret med biorotor.  

(Foto: Lunde Maskincenter) 

Billede 5: Efter fjernelse af dug. Bemærk genvæksten i 
randen, hvor dugen ikke har været lagt tilstrækkeligt 
langt ud over randen.  
(Foto: Uffe Strandby) 
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Nedgravning 
Formålet med nedgravning er i princippet det samme som ved opgravning, hvor målet er at fjerne 
plantemateriale. Fordelen ved nedgravning er dog, at man undgår at skulle bortskaffe det opgravede 
materiale med risiko for at sprede plantemateriale til andre lokaliteter. Der anvendes en gravemaskine 
i en størrelse, som passer til det terræn, der skal behandles. Ofte vil det være en maskine på omkring 
10 tons, da gravemaskiner i denne størrelse har relativt nemt ved at komme rundt i de kuperede klitter. 
En større maskine vil kunne udføre arbejdet hurtigere, men vil samtidig også kunne efterlade store 
spor rundt i området mellem buskene. 

Selve nedgravningen foregår ved, at maskinføreren afgraver busken og lægger det opgravede 
materiale for sig selv i en bunke. Det er vigtigt, at maskinføreren er opmærksom på at grave 
tilstrækkeligt dybt, så alle rødder kommer 
med op. Her kan det være nødvendigt at 
stige ud af maskinen og kontrollere det. 

Efterfølgende skal hullet graves dybt og 
stort nok til, at det opgravede materiale 
med rynket rose kan lægges ned i en dybde 
på omkring to meter, således at rod- og 
plantedele ikke skyder igen (Kristensen, 
2018). Metoden blev ved Børsmose 
kombineret med manuel optrækning eller 

rodstikning det følgende vækstår.  

 

Billede 7: Tildækning af rynket rose med plastdug. 
(Foto: Uffe Strandby) 

Billede 6: Tildækning af rynket rose med plastdug. 

(Foto: Uffe Strandby) 

Billede 8: Reetablering efter nedgravning.  
(Foto: Uffe Strandby) 
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Stødsmørring 
Stødsmørring foregår ved først manuelt at buskrydde arealet. Det afskårne materiale fjernes herefter 
omhyggeligt fra arealet, og stødfladerne påsmøres herefter en kraftig (50%) glyphosat-blanding. 
Sprøjtevæsken kan med fordel være tilført en synlig frugtfarve, da dette sikrer, at alle stødflader bliver 
behandlet (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 

 

3.0 Metode 
I dette afsnit beskrives de effektmoniterede områder, og hvordan moniteringen er udført. 

3.1 Beskrivelse af de effektmoniterede områder 
På baggrund af den igangværende bekæmpelsesindsats mod rynket rose er i alt 160 af de behandlede 
buske blevet effektmoniteret. Med vejledning fra Naturstyrelsen Vestjylland er det blevet vurderet, at 
dette antal effektmoniteringer var tilstrækkeligt til, at der kunne drages en konklusion på effekten af 

de enkelte metoder. Dette kan efterfølgende give svar på spørgsmålene fremsat i 
problemformuleringen. 

Der er valgt syv forskellige geografiske lokaliteter, hvor der på hver lokalitet er undersøgt 25 buske. 
På hver lokalitet er en af de forskellige bekæmpelsesmetoder brugt. Undtaget fra dette er 
tildækningsmetoden ved Husby, hvor antallet af opmålte buske er 10. Ved opmåling med kvadratnet 

blev kvadratnettet udlagt fem gange pr. busk, jf. beskrivelsen længere nede i dette afsnit. 

Agger Tange område A (biorotor) 
Arealet omkring buskene på Agger Tange område A udgør 108,50 ha. Heraf er der samlet blevet 
bekæmpet rynket rose på et areal svarende til 5,33 ha. Buskene er blevet behandlet to gange med 
biorotor i hhv. februar og december 2017. Buskenes geografiske placering kan ses som fortløbende 
nummererede punkter på bilag 1. Punkt nr. 1 til 25 dækker bekæmpelsen med biorotor i område A på 

Agger Tange. 

Agger Tange område B (biorotor) 
Der er på Agger Tange område B blevet bekæmpet rynket rose på et areal svarende til 3,80 ha. 
Buskene er behandlet én gang med biorotor i december 2017. Buskenes geografiske placering kan ses 
som fortløbende nummererede punkter på bilag 1. Punkt nr. 26 til 50 dækker bekæmpelsen med 

biorotor i område B på Agger Tange. 

Nymindegab (biorotor)  
Arealet omkring buskene ved Nymindegab udgør 58 ha. Heraf er der samlet blevet bekæmpet rynket 
rose på et areal svarende til 7,45 ha. Buskene er blevet behandlet med biorotor i hhv. august 2016 og 
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august 2017. Buskenes geografiske placering kan ses som fortløbende nummererede punkter på bilag 
3. Punkt nr. 76 til 100 dækker bekæmpelsen med biorotor ved Nymindegab. 

Husby (biorotor) 
Arealet omkring buskene ved Husby udgør 23 ha. Heraf er der samlet blevet bekæmpet rynket rose på 
et areal svarende til 1,87 ha. Buskene er blevet behandlet med biorotor i hhv. november 2016 og 
december 2017. Buskenes geografiske placering kan ses som fortløbende nummererede punkter på 
bilag 2. Punkt nr. 51 til 75 dækker bekæmpelsen med biorotor ved Husby. 

Husby (tildækning) 
Dette areal omkring buskene ved Husby udgør 16 ha. Heraf er der samlet blevet bekæmpet rynket 
rose på et areal svarende til 0,42 ha. Tildækningerne ved Husby blev udlagt i september 2015, og de 
første 10 tildækninger blev fjernet igen i juni 2018. Buskenes geografiske placering kan ses som 
fortløbende nummererede punkter på bilag 2. Punkt nr. 151 til 160 dækker bekæmpelsen med 
tildækning ved Husby. 

Børsmose (nedgravning) 
Arealet omkring buskene ved Børsmose udgør 140 ha. Heraf er der samlet blevet bekæmpet rynket 
rose på et areal svarende til 1 ha. Buskene er blevet nedgravet i oktober 2016, og der er manuelt blevet 
opgravet genvækst i september 2017. Buskenes geografiske placering kan ses som fortløbende 
nummererede punkter på bilag 4. Punkt nr. 126 til 150 dækker bekæmpelsen med nedgravning ved 
Børsmose. 

Vedersø (stødsmøring)  
Arealet omkring buskene ved Vedersø udgør 30 ha. Heraf er der samlet blevet bekæmpet rynket rose 
på et areal svarende til 1,50 ha. Buskene er blevet kratryddet og efterfølgende stødsmurt med 
glyphosat i perioden fra december 2017 til januar 2018. Buskenes geografiske placering kan ses som 
fortløbende nummererede punkter på bilag 5. Punkt nr. 101 til 125 dækker bekæmpelsen med 
stødsmøring ved Vedersø.  

3.2 Praktisk beskrivelse af effektmoniteringen 
Selve effektmoniteringen foregik ved at lokalisere de enkelte behandlede buske med en GPS, hvor de 
var lagt ind som polygoner på et baggrundskort. Af hensyn til tidsrammen for dataindsamlingen var 

det ikke muligt at måle samtlige behandlede buske. Udfordringen under dataindsamlingen var derfor 
at være objektiv i forhold til, hvilke buske, som skulle effektmoniteres. Da der er forskel på, hvor 
meget genvækst, der kommer i de enkelte behandlede buske, blev buskene udvalgt på GPS’en, før de 
var inden for synsvidde. Dette gjorde udvælgelsen mere tilfældig. 

Der blev desuden lagt vægt på at effektmonitere buske af forskellig arealmæssig størrelse og buske i 

varierende afstand fra klitranden, da disse forhold potentielt kunne have betydning for, hvor meget 
genvækst, der kommer. Jo tættere buskene ligger på klitranden, jo mere vind er de udsat for. Vinden 
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afstedkommer sandfygning, og dette har muligvis indvirkning på buskenes vækstkraft og evne til at 
skyde igen efter bekæmpelse. Grunden til dette kan være, at planten tvinges til at vokse fri af sandet 
og dermed får et større og dybere rodnet og dermed mere vækstkraft (Strandby, Forstfuldmægtig, 
Naturstyrelsen Vestjylland, 2018).   

Ved ankomst til en behandlet busk blev følgende gjort hver gang:  

• Notering af behandlingsmetode 

• Tildeling af ID (fortløbende nummer) 

• Notering af UTM-koordinat for centrum af busk 

• Visuel vurdering af dækningsgrad, rynket rose (0 %; 0-5 %; 6-25%; 26-50%; 51-75%; 76-

95%; 96-100%) 

• Visuel vurdering af dækningsgrad, anden klitvegetation (0 %; 0-5 %; 6-25%; 26-50%; 51-
75%; 76-95%; 96-100%) 

• Visuel vurdering af dækningsgrad, bart sand (0 %; 0-5 %; 6-25%; 26-50%; 51-75%; 76-95%; 

96-100%) 

• Kan der konstateres sandflugt i forbindelse med behandlingen af busken? (JA/NEJ) 

• Kan der konstateres forekomst af rynket rose inden for en radius af fem meter af randen af 

busken? (JA/NEJ)  
 
Ud over ovenstående blev hver busk undersøgt med et kvadratnet, som kan ses på billede 9. Dette 
blev gjort efter følgende protokol:  

• Kvadratnet, undersøgelse 1 (fladen): Udlægges i buskens estimerede centrum (grøn firkant, 
figur 1) 

• Kvadratnet, undersøgelse 2 (fladen): Udlægges i stik nordlig retning ca. 1/3 fra radius fra 
centrum (grøn firkant, figur 1) 

• Kvadratnet, undersøgelse 3 (fladen): Udlægges i stik nordlig retning ca. 2/3 fra radius fra 
centrum (grøn firkant, figur 1)  

• Kvadratnet, undersøgelse 4 (randen): Udlægges med kvadratet 50/50 indenfor og udenfor det 
behandlede område. Udlægningen fandt sted ved buskens rand, i kompasretningen 90 grader 

øst for centrum (rød firkant, figur 1) 

• Kvadratnet, undersøgelse 5 (randen): Udlægges med kvadratet 50/50 indenfor og udenfor det 
behandlede område. Udlægningen finder sted ved buskens rand, i kompasretningen 270 
grader vest for centrum (rød firkant, figur 1)  

 

Udlægningerne med kvadratnettet er illustreret i figur 1. 
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Kvadratnettet bestod af en træramme med et indvendigt mål på 100x100 cm. På rammen var der 
påspændt muresnore for hver 10 cm. Kvadratnettet bestod således af 100 felter på 10x10 cm. Se evt. 
billede 9. 

Det blev registreret i hvor mange felter, der blev observeret rynket rose. Hvis blot et enkelt bladhjørne 
var inden for et felt, blev dette felt regnet for at være dækket af rynket rose. Det var altså uden 
betydning i registreringen, hvorvidt hele feltet reelt set var dækket af rynket rose, eller om der f.eks. 
blot var et blad inden for feltet. 

Ud over kvadratnettet blev der ved moniteringen anvendt en håndholdt Trimble GPS, som har en 
præcision på ned til 10 cm (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). GPS´en 
blev anvendt til at finde de på forhånd udvalgte buske i området, til at lokalisere buskenes centrum og 
til at bestemme UMT-koordinatet for buskenes centrum. Der blev ydermere anvendt et kompas i 
forbindelse udlægningen af kvadratnettet, så den præcise kompasretning for udlægningen kunne 
fastslås. 

Opmålingen af de enkelte buske blev foretaget i GIS-programmet QGIS. Opmålingerne blev udført på 
baggrund af et ortofoto fra foråret 2018 fra Kortforsyningen. Afstanden fra busken til klitranden blev 
ligeledes opmålt i QGIS. Der blev målt fra centrum af de behandlede buske og 270 grader vest til 
klitranden. Klitranden er i denne opgave defineret som det sted, hvor klitvegetationen ophører, og den 
vestligste del af den hvide klit skråner ned mod stranden.  

 

 

Figur 1: Illustration af udlægningsprotokol for moniteringen af de 
behandlede buske. Den blå cirkel repræsenterer buskranden, og de grønne 

og røde felter angiver placering af kvadratnetsudlægningerne. 
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4.0 Resultater af dataindsamlingen 
For at kunne læse og forstå resultaterne korrekt skal det gentages, at der på de forskellige lokaliteter er 
undersøgt hhv. 25 og 10 buske – sidstnævnte ved tildækningsmetoden ved Husby. Ved opmåling med 
kvadratnet blev kvadratnettet udlagt fem gange pr. busk, jf. beskrivelsen i metodeafsnittet. Når 

udtrykket ’gennemsnitligt’ bruges, menes der altså gennemsnittet af samtlige observationer med 
kvadratnettet på den pågældende lokalitet – i alt 125 udlægninger. Ved undersøgelsen af effekten af 
tildækningsmetoden ved Husby blev der foretaget 50 udlægninger. 

4.1 Resultater af effektmonitering 

4.1.1 Sammenhænge mellem bekæmpelsesmetoder og genvækst 
Genvæksten af rynket rose er blevet vurderet gennem kvadratnetsudlægningerne. Her blev der 
foretaget vurderinger af udbredelsen af rynket rose dels ved at bestemme, hvorvidt et felt blev regnet 
for at være dækket af arten, dels ved at estimere dækningsgraden af rynket rose inden for hvert felt. 

For at kunne sammenligne resultaterne af de to vurderinger er de estimerede dækningsgrader blevet 
omregnet til middeltallet inden for hvert interval. Resultaterne fremgår af figurerne nedenfor.  

Billede 9: Kvadratnettet, der blev anvendt i undersøgelsen af de behandlede buske. 
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Interval vurderet Middeltallet til diagram 

0 % 0 % 

0 – 5 % 2,5 % 

6 – 25 % 15,5 % 

26 – 50 % 38 % 

51 – 75 % 63 % 

76 – 95 % 85,5 % 

96 – 100 %  98 % 

 

Figur 2: Illustration af observeret genvækst af rynket rose fordelt på lokaliteter. Søjlerne viser det 

gennemsnitlige antal felter med rynket rose i kvadratnetsudlægningerne.  

 

Tabel 1. Omregningstabel. Det 
vurderede interval står i venstre 
kolonne og middeltallet af dette, står 
i højre kolonne. 
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Figur 2 og 3 viser samme tendens. Søjlerne for Husby (biorotor, to behandlinger) og søjlerne for 
Børsmose (nedgravning, to behandlinger) springer i øjnene. Ved Husby angives det, at der 
gennemsnitligt blev observeret 28,22 felter med rynket rose ved kvadratnetsundersøgelsen. Den 
visuelle vurdering af dækningsgraden viser en samlet dækningsgrad på 24,42 %, hvilket gør Husby 
(biorotor, to behandlinger) til den lokalitet med mest genvækst efter behandling. Herefter følger 

Agger Tange område B (biorotor, en behandling) med gennemsnitligt 11,30 felter med rynket rose og 
en gennemsnitlig dækningsgrad på 12,38 % og Vedersø (stødsmøring, en behandling) med 
gennemsnitligt 8,30 felter og en gennemsnitlig dækningsgrad på 9,64 %. På lokaliteterne Agger 
Tange område A (biorotor, to behandlinger) og Nymindegab (biorotor, to behandlinger) blev der i 
gennemsnit observeret hhv. 7,26 og 5,95 felter med rynket rose og dækningsgrader på hhv. 9,12 % og 
4,38 %. De lokaliteter, hvor der blev observeret mindst genvækst, var Husby (tildækning, en 
behandling) og Børsmose (nedgravning, to behandlinger) med hhv. 3,34 og 0,02 felter med observeret 
rynket rose og dækningsgrader på hhv. 1,75 % og 1,30 %. 

Den gennemsnitlige genvækst på alle arealer målt med kvadratnet er på 9,75 felter med rynket rose. 
Da kvadratnettet indeholder 100 felter, kan tallet læses som procent af alle felterne i kvadratnettet. De 
beskrevne metoder fjerner altså gennemsnitligt 90 % af genvæksten i løbet af en til to behandlinger. 
Den gennemsnitlige dækningsgrad af rynket rose på alle arealer er på 9,68 %. Der er ligeledes blevet 

Figur 3: Gennemsnitlig dækningsgrad af observeret genvækst af rynket rose fordelt på lokaliteter. Tallene er 
angivet i procent. 
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udarbejdet en figur, der viser, fordelingen mellem dækningsgraden af bart sand, anden klitvegetation 
og rynket rose.  

 

 

Diagrammet dækker alle de geografiske lokaliteter- og bekæmpelsesmetoder. Det ses, at de 
bekæmpelsesmetoder, der resulterer i lavest dækningsgrad af rynket rose generelt set også giver den 
største procentdel bart sand. 

 

4.1.2 Sammenhænge mellem buskenes arealstørrelse og genvækst 
Nedenfor ses figur 5 og 6. Figur 5 viser det gennemsnitlige areal af de effektmoniterede buske, 
angivet i kvadratmeter, hvor figur 6 viser sammenhængen mellem størrelsen på de moniterede 
behandlede buske og det gennemsnitlige antal felter med rynket rose samlet for alle 
behandlingsmetoderne.  

Figur 4: Dækningsgrader (angivet i procent) af hhv. rynket rose, anden klitvegetation og bart 

sand – visuelt vurderet. 
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Figur 5: Det gennemsnitlige areal af de effektmoniterede buske fordelt på lokaliteter. 

 

Figur 6: Logaritmisk sammenhæng mellem observeret genvækst og arealstørrelsen af de moniterede 

behandlede buske. Diagrammet angiver en generel tendens for alle moniterede lokaliteter samlet. 
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4.1.3 Sammenhæng mellem afstand til klitrand og genvækst 
Nedenfor ses figur 7 og 8. Førstnævnte viser sammenhængen mellem afstanden til klitranden og det 
gennemsnitlige antal felter med rynket rose samlet for alle behandlingsmetoderne. Sidstnævnte figur 
viser den gennemsnitlige afstand til klitranden for buske, der hhv. havde forekomst af rynket rose 
inden for en afstand af fem meter fra randen af den behandlede busk, og hvilke der ikke havde. Af de 

160 moniterede buske var der forekomst af rynket rose inden for en radius af fem meter uden for 
buskranden ved 123 af buskene, mens der ved de resterende 37 buske ikke var forekomst af arten 
inden for den nævnte radius. 

 

 

Figur 7: Logaritmisk sammenhæng mellem mængden af genvækst og afstanden til klitranden. Diagrammet 
angiver den generelle tendens for alle moniterede lokaliteter samlet. 
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Af figur 7 fremgår det, at det gennemsnitlige antal felter med observeret rynket rose falder, når 
afstanden til klitranden øges. Denne tendens underbygges af figur 8, hvor det fremgår, at den 
gennemsnitlige afstand til klitranden er 124,6 meter for buske med en forekomst af rynket rose inden 
for en radius af fem meter fra buskens rand. Denne afstand er 151,4 meter for de buske, hvor rynket 

rose ikke kunne observeres inden for den nævnte radius.  

 

4.1.4 Sandflugt i relation til bekæmpelse af rynket rose 
Af de 160 moniterede buske kunne der kun konstateres sandflugt i forbindelse med bekæmpelsen af 
rynket rose ved seks buske. Det svarer til, at der blev konstateret sandflugt ved 3,75 % af de 
moniterede buske.  

Nedenfor ses et diagram, der sammenholder afstand til klitranden, og hvorvidt der er observeret 
sandflugt eller ej.  

 

Figur 8: Gennemsnitlig afstand til klitranden hhv. for buske med og uden forekomst af rynket rose inden for 
en afstand af 5 meter fra randen af den behandlede busk. 
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Af søjlediagrammet i figur 9 fremgår det, at buske, hvor der var forekomst af sandflugt, 
gennemsnitligt lå 53,8 meter fra klitranden. Dette stemmer overens med det, at jo tættere på kysten 
buskene befinder sig, jo mere vindpåvirket bliver de, hvilket øger sandsynligheden for sandflugt, når 
områder blotlægges pga. bekæmpelse af rynket rose. 

 

4.4 Omkostningerne forbundet med bekæmpelsesmetoderne  
På baggrund af tal oplyst af Naturstyrelsen Vestjylland er der blevet opstillet omkostningspriser for 
hver enkelt bekæmpelsesmetode. På den baggrund kan det vurderes, hvilken metode der er mest 
økonomisk rationel i forhold til størrelsen på det bevoksede areal. 

 

 

 

 

Figur 9: Den gennemsnitlige afstand til klitranden for buske med forekomst af sandflugt og buske uden 
forekomst af sandflugt. 
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Øverste kolonne angiver lokalitet og bekæmpelsesmetode samt antallet af behandlinger med den 
pågældende metode. I anden kolonne angives det totale areal af samtlige buske, som er blevet 
behandlet på den pågældende lokalitet. I tredje kolonne angives det totale areal af de buske, som er 
blevet effektmoniteret på den pågældende lokalitet – altså arealet af de hhv. 25 og 10 
effektmoniterede buske. 

Først angives omkostningerne ved samtlige buske på hver lokalitet. Herefter angives omkostningerne 
i forbindelse med de buske, der er effektmoniteret på hver lokalitet. Dernæst angives omkostningerne 
for bekæmpelse af en hektar. Slutteligt angives omkostningerne for bekæmpelse af en kvadratmeter.  

Det ses, at bekæmpelse med biorotor er den mest omkostningslette bekæmpelsesmetode med en 
gennemsnitlig pris på 32.945 kr./ha. pr. behandling, mens den mest omkostningstunge metode er 
tildækning med 1.217.152 kr./ha. Tildækning er altså næsten 37 gange så dyrt som den billigste 
metode. 

Nedgravning er den næst dyreste bekæmpelsesmetode med 162.986 kr./ha. og også den metode, der 

giver mindst genvækst. Det er dog stadig ca. fem gange så dyrt som en behandling med biorotor. 

4.5 Delkonklusion 
De undersøgte bekæmpelsesmetoder udrydder til sammen gennemsnitligt ca. 90 % af busken, så der 
kun ses ca. 10 % genvækst. Den bekæmpelsesmetode, der resulterer i mindst observeret genvækst er 
nedgravningsmetoden. Efter denne følger tildækningsmetoden. Hvad angår bekæmpelse ved brug af 
biorotor, er der ikke noget entydigt resultat, da det varierer, hvorvidt denne metode fungerer ligeså 
godt, værre eller bedre end de øvrige bekæmpelsesmetoder. Der er heller ikke nogen tydelig 

Tabel 2: De økonomiske omkostninger i forbindelse med bekæmpelsen af rynket rose.  

Kilde: (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2019) 
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sammenhæng mellem den arealmæssige størrelse af busken og den observererede genvækst. Dog ses 
der en svag tendens til, at bekæmpelsesmetoderne er mere effektive på buske under 50 m2. Der ses 
også en tendens til, at genvæksten efter bekæmpelse er reduceres, jo længere væk buskene befinder 
sig fra klitranden. Det ses tydeligt, at sandflugt ikke udgør et afledt problem ved bekæmpelse af 

rynket rose. 

5.0 Diskussion 
Som det fremgår af figur 2 og 3, er der ingen af bekæmpelsesmetoderne, som udrydder rynket rose 

ved hverken én eller to behandlinger. Mange praktiske forsøg viser, at rynket rose er meget svær at 
bekæmpe fuldstændigt på et areal, og der er meget få dokumenterede forsøg, hvor dette er lykkedes. 
En total udryddelse af rynket rose i Danmark er derfor praktisk og økonomisk urealistisk 
(Buttenschøn, Bekæmpelse af rynket rose I, 2014). Spørgsmålet er så, hvad formålet med 
bekæmpelsen er. Det korte svar kan være, at der bekæmpes rynket rose for at undgå at den spredes til 
nye områder (Buttenschøn, Bekæmpelse af rynket rose I, 2014). Målet med bekæmpelsen er også at få 
genvæksten af rynket rose ned på et niveau, hvor den fremadrettet kan holdes nede med billigere 

metoder som f.eks. en mand med en spade, som årligt går buskene efter for genvækst. Når et sådant 
niveau nås, har den lave naturlige klitvegetation samtidig mulighed for at etablere sig i et vist omfang 
uden at blive bortskygget (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 

 

5.1 Metodediskussion 

5.1.1 Udvælgelse af buske til effektmonitering 
Som beskrevet i metodeafsnittet er de enkelte buske udvalgt på kortet af den håndholdte GPS, før 
buskene var inden for synsvidde. Denne metode er forbundet med en vis usikkerhed, da beslutningen, 
om hvilke buske der skulle effektmoniteres, er truffet på lokaliteten. Til trods for de forholdsregler, 
som er beskrevet i metodeafsnittet, var valget af buske altså ikke 100 % tilfældig. Havde der været 
udlagt et gitternet oven på kortlaget i GPS´en, kunne reglen have været, at de 25 buske, som lå 
nærmest skæringspunkterne i gitteret, ville være de buske, som skulle effektmoniteres. Denne metode 
er dog heller ikke fejlfri, da det risikeres, at alle buske, som udvælges efter denne metode, ligger i 

samme afstand fra klitranden. Ved den menneskelige udvælgelse blev der udvalgt buske af forskellig 
arealmæssig størrelse, og buske som lå i forskellig afstand fra klitranden. 

Gittermetoden ville være det bedste bud på en metode, hvis effektmoniteringen blev skaleret op til et 
større antal buske. Ved en mere omfangsrig undersøgelse, hvori der indgik flere buske, ville den 
statistiske sandsynlighed for at få et repræsentativt udsnit af buskene blive større end denne 

undersøgelse med hhv. 25 og 10 buske pr. lokalitet. Ud fra disse overvejelser blev den nævnte metode 
anvendt i denne effektmonitering. 
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5.1.2 Den praktiske effektmonitering 
Effektmoniteringen blev udført visuelt og med brug af et kvadratnet. Der er udfordringer forbundet 

med begge dele. Den visuelle vurdering af dækningsgraden kan variere alt efter, hvilken person, der 
vurderer det. Det skaber udfordringer, såfremt de samme buske skal vurderes løbende over en 
årrække, da medarbejderstaben kan være udskiftet i denne periode.  

Ligesom den visuelle vurdering af dækningsgraden indeholder kvadratnetsmetoden også et 
menneskeligt element. Der er godt nok fastsat et mønster for, hvordan kvadratnettet skal udlægges, 

men i praksis er det udfordrende at udlægge det præcist efter dette mønster. Genvæksten inde i den 
behandlede busk er ofte meget spredt, og i situationen, hvor kvadratnettet skal udlægges, er det 
vanskeligt på et menneskeligt plan at forholde sig til dette forhold. En måde, hvorpå dette kan 
imødegås, er ved i al sin enkelhed at undlade at kigge ned på jorden, når kvadratnettet udlægges.  

Det kan diskuteres om effektmoniteringen med kvadratnettet direkte kan oversættes til 

dækningsgraden i procent. Der er 100 felter i kvadratnettet, så ét felt svarer til én procent af felterne. 
Omvendt skal der, som det er beskrevet i metodeafsnittet, kun et lille hjørne af et blad fra rynket rose 
til, at det enkelte felt registreres som bestående af rynket rose. Omvendt tyder søjlediagrammerne i 
figur 2 og 3 på, at det ikke betyder så meget, når blot antallet af registreringer er stort nok. Den 
angivne dækningsgrad er slående ens i de to diagrammer til trods for, at der er anvendt to forskellige 
tilgange til effektmonitering. Der kan konstateret en interessant sammenhæng i resultaterne mellem 
effektmoniteringen med kvadratnet og den visuelle effektmonitering. Søjlediagrammerne i figur 2 og 

3 viser en overraskende lighed. Forskellen i resultaterne er nede på et par procentpoint. Denne 
overensstemmelse i resultaterne har potentiale, da det taler for, at fremtidige effektmoniteringer 
muligvis udelukkende vil kunne gennemføres visuelt. Det må dog formodes, at der vil være 
individuelle variationer i vurderingen og præcisionen af effektmoniteringen fra person til person. 
Under alle omstændigheder bør effektmoniteringen udføres af den samme person. 

5.2 Diskussion af bekæmpelsesmetoderne  
Den store fordel ved bekæmpelse med biorotor er, at der kan behandles store flader på relativ kort tid 
sammenlignet med de andre bekæmpelsesmetoder, da maskinføreren kan køre frem og tilbage over 
buskene med den op til 6 meter brede biorotor (Blenker, 2016). Dette gør umiddelbart biorotoren 

meget egnet, når der skal bekæmpes rynket rose på store sammenhængende arealer, hvor de enkelte 
buske er vokset sammen til en sammenhængende bestand. Metoden er desuden fordelagtig, når det 
drejer sig om meget spredte buske, da traktoren relativt hurtigt kan køre frem til buskene. Omvendt er 
den traktormonterede udgave af biorotoren ikke anvendelig, når terrænet er stejlt, da det forhindrer 
traktoren i at trykke biorotoren ned i jorden, når den samtidig skal bakke op ad en skrænt (Strandby, 
Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 
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Moniteringen i denne opgave viste, at fordelen ved biorotoren er, at der er en relativ stor andel af 
’anden klitvegetation’ tilbage på arealet relativt hurtigt efter behandlingen. Det omvendte billede ses 
ved nedgravningsmetoden ved Børsmosen, hvor andelen af ’anden klitvegetation’ var markant lavere 
end ved anvendelsen af biorotoren på Agger Tange og ved Husby figur 4. Til trods for at 

behandlingerne med biorotoren på Agger Tange og ved Husby blev foretaget i december 2017, og 
nedgravningen ved Børsmose blev foretaget i oktober 2016, er andelen af ’anden klitvegetation’ 
stadig størst efter behandlingen med biorotoren. Genvæksten af rynket rose er dog ligeledes markant 
lavere ved anvendelse af nedgravningsmetoden. Dette indikerer, at nedgravning er en mere effektiv 
metode end både stødsmøring og biorotor. 

I marts 2007 udførte det, der dengang hed Frederiksborg Statsskovdistrikt under Skov- og 
Naturstyrelsen et forsøg med nedgravning som bekæmpelsesmetode af rynket rose i klitområderne 
ved Tisvildeleje i Nordsjælland. Efter bekæmpelsen havde fundet sted, blev det vurderet, at effekten 
på rynket rose ville være stor. Samtidig blev det vurderet, at nedgravningen ville fremme de 
klitrelaterede naturtyper og dermed væksten af tilknyttede arter modsat sprøjtning og fræsning 
(Agerlund & Vestergaard, 2007, s. 73). Forventningerne, om at nedgravningen ville fremme 
klitvegetationen, kan ikke påvises i resultaterne i denne opgave.  

Ved anvendelse af biorotoren er det vigtigt, at behandlingerne fortsætter, til genvækstniveauet af 
rynket rose er så lavt, at den øvrige klitvegetation kan etablere sig. Grundet den findeling af 
pantematerialet, der sker ved behandling med biorotoren, risikerer man blot at forynge rynket rose, 
såfremt behandlingen ikke gentages årligt (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 
2018). 

Ved bekæmpelse med hhv. stødsmøring, nedgravning og tildækning er risikoen for spredning og 
foryngelse af rynket rose ikke til stede på samme niveau som ved bekæmpelse med biorotoren. Dette 
kan tale for at anvende en anden metode end biorotoren.  

Det har ikke været muligt at finde litteratur om, hvor mange gange biorotoren skal anvendes, før 
rynket rose er bekæmpet på et givent areal. Flere forskellige faktorer vil have indflydelse på dette. 
Disse faktorer kunne være jordens indhold af næringsstoffer samt afstanden til klitranden. Det 
fremgår af grafen i figur 7, at der er en tendens til en forøget effekt af bekæmpelsesmetoderne med 
stigende afstand til klitranden. 

Ifølge Naturstyrelsen Vestjylland forventes det, at de berørte arealer skal behandles mellem to og fire 
gange med biorotoren, før genvæksten af rynket rose når et acceptabelt lavt niveau. Det acceptable 
niveau, er et niveau, hvor en medarbejder de efterfølgende år kan holde genvæksten nede med en 
spade, og hvor tidsforbruget for en halv ha. er omtrent en time (Strandby, Forstfuldmægtig, 
Naturstyrelsen Vestjylland, 2019).  
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Da der i august og september 2018, hvor effektmoniteringen fandt sted, kun forelå arealer, som have 
fået maksimalt to behandlinger med biorotoren, er det vanskeligt at kommentere på, hvorvidt den 
denne vurdering er korrekt.   

Tildækningsmetoden i Husby har, som det fremgår i figur 4, den laveste andel af ’anden 
klitvegetation’ og samtidig også en begrænset mængde genvækst af rynket rose, men disse resultater 
er ikke sikre, da tildækningerne kun lige var blevet taget af, da effektmoniteringen fandt sted. Det er 
derfor stadig uvist, om det er rynket rose eller anden klitvegetation, der vil etablere sig på denne 
lokalitet. Et argument, som taler imod anvendelsen af tildækning som bekæmpelsesmetode, er det 
faktum, at det ifølge tabel 2 uden sammenligning er den bekæmpelsesmetode, som er tilknyttet de 

største økonomiske omkostninger sammenlignet med de øvrige metoder. 

Et andet argument, som taler imod anvendelsen af tildækningsmetoden, er, at plast- eller fiberdugen 
forventeligt skal ligge i mindst to år, før rynket rose er død, og roddelene er under omsætning 
(Miljøstyrelsen, Rynket rose - Vejledning til bekæmpelse af rynket rose, 2018). Disse tildækninger vil 
altså skæmme naturbilledet i de berørte områder i en periode på mindst to år (se evt. billede 5). 

Der er også fordele og ulemper tilknyttet bekæmpelsesmetoden med stødsmøring med glyphosat. En 
ulempe er, at det f.eks. ikke er tilladt at lave en tilstandsændring på arealer, som er underlagt 
naturbeskyttelseslovens §3. Ved anvendelse af pesticider, i dette tilfælde glyphosat, skal der derfor 
søges dispensation hos den kommune, som er myndighed for det pågældende område, da anvendelsen 
af pesticider i mange tilfælde medfører en tilstandsændring. Dette besværliggør selvsagt indsatsen, når 

der skal søges om dispensation i hvert enkelt tilfælde  (Miljøstyrelsen, Naturbeskyttelseslovens § 3, 
2018). Omvendt set har denne bekæmpelsesmetode også sine fordele. Metoden er bl.a. skånsom for 
terrænet, da der ikke skal køres rundt med store maskiner. Nedskæringen af rynket rose foregår 
manuelt med en kratrydder og det afskårne materiale kan køres væk med en let traktor. Selve 
stødsmøringen foregår også manuelt. En anden fordel ved stødsmøring er, at det er den næst billigste 
metode pr. ha. efter biorotoren (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). 
Effekten på genvækst af rynket rose er dog ikke bedre end med biorotoren, hvilket fremgår af figur 2 

og 3. Der ses desuden heller ingen ændring i genvæksten af anden klitvegetation ved stødsmøring i 
forhold til biorotoren. Ifølge Kollmann et al. (2010) skulle sprøjtning være den mest effektive metode 
til bekæmpelse af rynket rose. Dette kan dog ikke påvises af resultaterne i denne opgave (Kollmann, 
Roelsgaard, Fischer, & Nielsen, 2010, s. 22). 

5.3 Diskussion af resultater 
Af figur 2 fremgår det, at der øjensynligt er stor variation i mængden af genvækst efter brug af 
biorotor. Agger Tange område A og Agger Tange område B ligger geografisk tæt placeret, og det kan 
derfor antages, at der ikke er den store variation i hverken jordbund eller konkurrerende arter. 
Alligevel er antallet af felter med genvækst noget større for Agger Tange område B sammenlignet 
med Agger Tange område A. Denne forskel kan skyldes, at buskene i område A både er blevet 
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behandlet to gange, og at de i gennemsnit ligger 226 meter fra klitranden, hvor buskene i område B 
kun er blevet behandlet én gang, og at de i gennemsnit ligger 142 meter fra klitranden.   

Det ses i figur 8, at de buske, hvor der blev konstateret sandflugt, gennemsnitligt lå 53,8 meter fra 
klitranden, hvor buskene uden konstateret sandflugt i gennemsnit lå 133, 8 meter fra klitranden. Der 
kan derfor ses en tendens i, at kystnære buske har en betydelig større vækstkraft, end buske længere 
fra kiltranden. Dette underbygges yderligere af resultatet fra behandlingen med biorotor ved Husby. 
Ifølge figur 2 er genvæksten på over 28 % efter to behandlinger, og buskenes gennemsnitlige afstand 
til klitranden var på denne lokalitet blot 40,6 meter i gennemsnit. Årsagen til denne sammenhæng kan 
være, at de buske som ligger tæt på klitranden er mere vindudsatte og dermed også mere udsatte for 

sandfygning, end de buske, som er beliggende længere væk fra klitranden. Ved sandfygning dækkes 
buskene og rødderne af sand, og buskene tvinges til at vokse fri af sandet. Denne vækst formodes at 
give rynket rose et større og dybere rodnet, og dermed en forøget vækstkraft og dermed 
konkurrencefordelen (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2019).  

Med hensyn til de helt små buske på under 50 m2, ses der en svag sammenhæng med effekten af 

bekæmpelsesmetoderne og arealet af buskene. Denne sammenhæng kan dog ikke konstateres ved 
større buske (jf. figur 5). Af litteraturen fremsættes dog en sammenhæng mellem genvæksten af 
rynket rose og arealet af de behandlede buske. Buttenschøn et al. beskriver i Videnblade Park og 
Landskab, Bekæmpelse af rynket rose II (2014), at større buske er svære at bekæmpe i forhold til 
mindre buske (Buttenschøn & Ransijn, Bekæmpelse af rynket rose I, 2014, s. 2). Opmålingen af 
buskenes areal er usikker, da der ofte er kørt ud over det oprindelige udbredelsesområde, hvor der var 
rynket rose. Se evt. bilag 6. 

Trods de behandlede buskes tydelige tendens til en forøget genvækst nær kysten, formentligt grundet 
tildækning med sand, synes direkte sandflugt ikke at udgøre et problem. Som tidligere nævnt, kunne 
der kun konstateres sandflugt ved seks ud af 160 buske, svarende til 3,75 % af buskene. De 
sandflugtsramte buske lå desuden meget kystnært, som det ses i figur 8. Sandflugt er altså ikke 
umiddelbart et afledt problem i forbindelse med bekæmpelsen af rynket rose – uanset 

bekæmpelsesmetoden.  

Ved 123 af i alt 160 effektmoniterede buske er der forekomst af rynket rose i en radius af fem meter 
uden for randen af de behandlede buske. Det svarer 76,9 % af de effektmoniterede buske fordelt ud 
over alle bekæmpelsesmetoderne. Dette resultat kunne give anledning til at se på instrukserne til 
entreprenørerne. Under den fremadrettede indsats mod rynket rose, kunne der ses på, om 

entreprenørerne skulle instrueres i at udvide det behandlede område. Som nævnt i teoriafsnittet sætter 
rynket rose lange jordstængler horisontalt ud fra busken. Dette er muligvis årsagen til, at der ved 76,9 
% af buskene ses rynket rose uden for buskens rand.  
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5.4 Diskussion af omkostningerne i forbindelse med bekæmpelsen 
Biorotoren er den billigste bekæmpelsesmetode pr. ha., når udgangspunktet er én behandling. Den 
gennemsnitlige omkostning er på 32.945 kr./ha. Dog svinger omkostningerne for biorotoren mellem 
16.122 kr./ha. og 43.778 kr./ha. pr. behandling. Årsagen til variationen i omkostningerne med 
biorotoren kan være forskelligt terræn, samt hvor tætte og kraftige buskene er. Kraftige buske tager 
længere tid at behandle, da de skal overkøres flere gange end mindre buske. Variationen kan også 

skyldes, at der er større afstand mellem buskene på en bestemt lokalitet sammenlignet med en anden. 
Dermed er der meget køretid mellem buskene, hvor biorotoren ikke anvendes. Tages der derimod 
udgangspunkt i Naturstyrelsen Vestjyllands forventning om, at buskene skal have fire behandlinger 
med biorotor, før genvæksten af rynket rose er nede på et niveau, hvor det årlige tidsforbrug ved 
manuel fjernelse af genvækst ligger på en halv ha. pr. time, skal omkostningen pr. ha. ganges med 
fire. Omkostningerne forbundet med at bekæmpe rynket rose er dermed på 131.780 kr./ha. 

Omkostningen ved stødsmøring med glyphosat som bekæmpelsesmetode er på 117.877 kr./ha. Da der 
kun blev effektmoniteret én lokalitet, hvor denne bekæmpelsesmetode var blevet anvendt, forelægger 
der ikke noget sammenligningsgrundlag. Omkostningen formodes dog at kunne variere alt efter, hvor 
kraftige buskene er, da det er tidskrævende at kratrydde rynket rose, hvis buskene er to meter høje og 
meget tætte. Pesticidforbruget vil dog ikke ændre omkostningen pr. ha. i forhold til tætheden af 
buskene, da prisen på glyphosat kun ligger på omkring 60 kr./l (HD2412, 2019). 

Udbringningsmængden er desuden meget lav, da det i princippet kun skal smøres på toppene af de 
afskårne buske (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Vestjylland, 2018). Genvæksten efter 
bekæmpelse med stødsmøring var på 8,3 %, målt med kvadratnettet. Det kan altså konstateres, at én 
behandling ikke er nok.  

Omkostningerne ved nedgravning som bekæmpelsesmetode er på 162.986 kr./ha. Buskene i 

Børsmose er blevet behandlet anden gang med manuel bekæmpelse året efter nedgravningen. Det har 
altså vist sig at være muligt at få mængden af genvækst ned på et niveau, hvor bekæmpelsen 
fremadrettet kan klares manuelt efter plantematerialet af rynket rose blot er blevet nedgravet én gang. 

Af figur 2 og 3 fremgår det desuden, at nedgravning resulterede i mindst mulig genvækst af rynket 
rose, af alle de anvendte bekæmpelsesmetoder. Der forelægger ikke opgørelser af omkostningerne fra 

andre lokaliteter med nedgravning. Der kan derfor ikke udregnes en gennemsnitsomkostning af 
metoden pr. ha. Det vurderes dog, at der kan forekomme en betydelig forskel i omkostningerne, da 
størrelsen på den anvendte gravemaskine vurderes at udgøre en økonomisk variabel. En stor 
gravemaskine, som sættes ind på store arealer med rynket rose, vil formentlig kunne reducere 
omkostningen pr. ha. Omvendt vil en stor gravemaskine, som sættes ind på en lokalitet med mindre 
spredte buske, formentlig hæve omkostningerne (Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen 
Vestjylland, 2018). 
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 Tildækning med plastdug er den absolut dyreste metode, som har været anvendt til bekæmpelse af 
rynket rose. Omkostningerne er på 1.217.152 kr./ha. Metoden er vanskelig at udføre, da plastdugen 
kan være tidskrævende og besværlig at lægge ud. Desuden skal dugen fjernes fra arealerne igen efter 
2-3 år. Til trods for at bekæmpelsesmetoden viser gode resultater, er effekten af bekæmpelsesmetoden 

usikker, da tildækningerne blev aftaget to måneder før effektmoniteringen. Yderligere 
effektmonitering er nødvendig for at kunne vurdere metodens effektivitet.  

 

6.0 Konklusion 
For at kunne besvare spørgsmålene fremsat i problemformuleringen, ses der på de fremkomne 
resultater, samt diskussionen af disse. Det kan konstateres, at det er meget vanskeligt og næsten 

umuligt totalt at fjerne rynket rose fra arealer, hvor den har etableret sig. Succeskriteriet for 
bekæmpelsen er derfor at få genvæksten af rynket rose ned på et niveau, hvor den fremadrettede 
bekæmpelse kan foregå, som en årlig gennemgang af buskene manuelt med en spade, og den 
manuelle præstation ligger på omkring en halv ha. i timen.  

Hvis der ses bort fra bekæmpelsesomkostningerne, kan det konstateres, at den mest effektive 

bekæmpelsesmetode til at bringe genvæksten af rynket rose ned på ovennævnte niveau er ved 
nedgravning. Efter nedgravning og manuel bekæmpelse året efter, var dækningsgraden af rynket rose 
blevet reduceret fra 100 % til 0,02 %.  

Det har vist sig, at der er en sammenhæng mellem afstanden til klitranden og niveauet af genvækst. Jo 
tættere buskene befinder sig på klitranden, jo mere genvækst af rynket rose ses der.  

Til trods for at der i flere kilder omtales en forøget genvækst af rynket rose med stigende 
arealstørrelse af buskene, kan der ved denne effektmonitering ikke konstateres en entydig 
sammenhæng. Der ses en svag tendens til mindre genvækst ved buske på under 50 m2, men en generel 
sammenhæng kan ikke konstateres.  

Det kan konstateres, at sandflugt uanset bekæmpelsesmetoden ikke er et afledt problem i forbindelse 
med bekæmpelse af rynket rose. Der blev kun konstateret sandflugt ved 3,75 % af de behandlede 
buske.  

 

Det kan ikke konkluderes, hvilken metode der er mest omkostningseffektiv. Hvis det skulle være en 
korrekt antagelse, at det er tilstrækkeligt at behandle buskene fire gange med biorotor, vil denne 
bekæmpelsesmetode være den mest omkostningseffektive. Udfordringen er dog, at der ikke 
forelægger data, som kan bakke denne antagelsen op. Skulle det derimod vise sig, at buskene skal 

behandles fem gange med biorotoren før niveauet af genvækst kommer ned på nævnte acceptable 
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niveau, er nedgravning den mest omkostningseffektive metode, da fem behandlinger med biorotor 
koster 164.725 kr./ha. og én behandling med nedgravning koster 162.986 kr./ha. 

 

7.0 Perspektivering 
Spredningen af rynket rose er et alvorligt problem, for spredes den først til nye lokaliteter, er den 
meget vanskelig at bekæmpe igen. Konsekvensen af en spredning til nye lokaliteter er en vedvarende 
og dyr kamp med at holde gevæksten nede, som det er tilfældet langs den jyske vestkyst. Overlades 
rynket rose til sig selv for længe, inden problemets omfang bliver indset, vil det resultere i, at 
problemet med udbredelsen og omfanget af rynket rose bliver uoverskueligt arealmæssigt, 
tidsmæssigt og økonomisk.  

 På lang sigt kan det vise sig at være godt givet ud at vejlede og informere private lodsejere om, hvor 
aggressivt rynket rose spreder sig, og hvor udfordrende bekæmpelsen af arten er. Herved kan de 
private lodsejere bidrage til at begrænse spredningen af rynket rose.   

På kort sigt kan det overvejes, om yderligere effektmonitering af flere lokaliteter og 
bekæmpelsesmetoder skal finde sted, da viden om effekten af bekæmpelsesmetoderne er af afgørende 
betydning for, hvor stort et areal der er økonomiske midler til at behandle. Ved at kende den mest 
omkostningseffektive metode kan ressourcerne til bekæmpelsesindsatsen målrettes.  

Da det blev påvist, at den visuelle vurdering af dækningsgraden i høj grad er lige så præcis som 
effektmonitering med kvadratnet, kan den visuelle vurdering af dækningsgrad fremadrettet alene 
anvendes. Herved kan effektmoniteringen af et stort antal buske foretages hurtigere, hvorved der kan 
opnås en større viden om bekæmpelsesmetodernes effektivitet. Der bør i denne forbindelse være et 
særligt fokus på at finde den mest effektive bekæmpelsesmetode over for buske, som ligger helt ude 
langs klitranden, da disse som nævnt er udfordrende at bekæmpe. 
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Bilagsfortegnelse 
 
Bilag 1:  Ortofoto forår 2018, Agger Tange med effektmoniterede buske. 

 

Bilag 2:  Ortofoto forår 2018, Husby med effektmoniterede buske. 

 

Bilag 3:  Ortofoto forår 2018, Nymindegab med effektmoniterede buske. 

 

Bilag 4:  Ortofoto forår 2018, Børsmose med effektmoniterede buske. 

 

Bilag 5:  Ortofoto forår 2018, Vedersø med effektmoniterede buske. 

 

Bilag 6:  Ortofoto forår 2016 og ortofoto forår 2018. Før og efter bekæmpelse. 

 



 
Bilag 1: Ortofoto forår 2018, Agger Tange med effektmoniterede buske.  
Punkt nr. 1-25 = Område A. Punkt nr. 26-50 = Område B. 
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Bilag 2: Ortofoto forår 2018, Husby med effektmoniterede buske. Punkt nr. 51-75 = biorotor. Punkt 
nr. 151-160 = Tildækning. 
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Bilag 3: Ortofoto forår 2018, Nymindegab med effektmoniterede buske.  
Punkt nr. 76-100 = Biorotor. 
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Bilag 4: Ortofoto forår 2018, Børsmose med effektmoniterede buske. NB. Der står ”Børsminde” på 
kortet, dette er en fejl. Punkt nr. 126-150 = Nedgravning. 



 4 

 
Bilag 5: Ortofoto forår 2018, Vedersø med effektmoniterede buske.  
Punkt nr. 101-125 = Stødsmøring. 



 5 

 
Bilag 6: Billedet til venstre er et ortofoto forår 2016, som viser hvordan busken så ud før 
behandling med biorotor.  
Billedet til højre er et ortofoto forår 2018, som viser hvordan busken ser ud efter behandling med 
biorotor. Bemærk hvor meget der er kørt ”uden for” den oprindelige busk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


