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Foto 1: 13-09-2006 HSK: Rosa rugosa på klithede NØ for Klitmøller. 
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Formål 
Formålet med denne rapport er, at give en status for udbredelsen og spredningshastigheden af 
Rosa rugosa i Thy’s vestlige kystegne. 
 
I 2004 gennemførte Thy Statsskovdistrikt en førstegangsregistrering af Rynket Roses udbredelse i 
klitområderne på statens arealer langs vestkysten af Thy. (se ”Rynket Rose’s udbredelse i det 
vestlige Thy, statusrapport 01-01-2005”). 
 
I 2007 gennemførtes en tilsvarende registrering. Disse registreringer og nærværende rapport har til 
formål, at give en status over artens aktuelle forekomst i området samt tydeliggøre dens spredning 
i den forløbne periode. 
 
Rynket Rose er ligesom f.eks. Kæmpe-Bjørneklo en såkaldt invasiv art, der ikke er oprindelig 
hjemmehørende i Danmark, men er indført hertil af mennesker og efterfølgende har bredt sig så 
kraftig, at den oprindelige flora og fauna nu er truet flere steder. I undersøgelsesområdet er Rynket 
Rose blevet en aktuel trussel mod sjældne plantearter, som bl.a. Skotsk lostilk og Strand-Snerle. 
 

Baggrund og trusler 
 
Ældste forhåndenværende oplysning om Rynket Rose i Thy er fra Hvidbjerg Plantage. Desværre 
uden angivelse af årstal, men forekomsten vurderes til at være fra 1940èrne (H.Æ.Pedersen, 
Botanisk Museum). I Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelse (TBU) under Dansk 
Botanisk Forening om Rosenfamilien i 1965 er der fra Thy angivet 2 naturaliserede 
kystforekomster ved henholdsvis Hanstholm og Klitmøller (Botanisk Tidsskrift bd. 61).  
 
De første eksemplarer af Rynket Rose blev indført til Danmark fra Østasien omkring 1875, men 
først i løbet af 1950érne blev den anvendt i større udstrækning, hvor den især i kystnære områder 
blev anvendt som hegnsplante ved haver og sommerhusgrunde. Herfra har arten bredt sig ud i de 
tilstødende naturområder, hvor dens tilvækst og invasive karakter især har vist sig i løbet af de 
seneste 10 år. En udvikling, der i løbet af ganske få år kan blive helt uoverskuelig og til stor skade 
for områdets særlige natur, hvis der ikke sættes ind med en hurtig og effektiv bekæmpelse af de 
nuværende forekomster. 
 
Rynket Roses forekomst og videre spredning i de yderste havklitter i Thy er problematisk: 

• Udviklingen vil medføre ændringer af de oprindelige naturtyper og landskabskarakterer. 
• Udviklingen er en trussel mod områdernes biologiske mangfoldighed. 
• Rynket Rose er en aktuel trussel mod flere af områdets sjældne og rødlistede plantearter. 
• Skov- og Naturstyrelsen - Thy administrerer hovedparten af arealerne og har dermed et 

særligt. ansvar for at bevare områdernes særlige naturtyper og arter. 
  
På flere områder er udviklingen i strid med de gældende målsætninger for områderne: 

• Hovedparten af områderne er Natura 2000-områder. 
• Store arealer er omfattet af naturfredninger. 
• Arealerne udgør et væsentligt element i Nationalpark Thy. 
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Område 
Undersøgelsesområdet omfatter hovedparten af de kystnære klitarealer fra Hanstholm i nord til 
Lodbjerg i syd (se oversigtskort). Hovedparten af området består af ydre klitpartier med hvid og 
grå klit. Til sammenligning indgår der dog også større arealer med klithede, idet 
undersøgelsesområdet flere steder går op til 1,5 km ind i landet.  
 

Metode 
Forekomsterne af Rynket Rose i undersøgelsesområdet er nu registreret og opmålt i 2 omgange: 
I perioden august – december 2004 af Axel Stobberup. 
I perioden oktober – november 2007 af Holger Søndergård. 
 
Eftersøgningen af Rynket Rose er foregået til fods og med en så stor grundighed, at så godt som 
alle forekomster er blevet fundet. Stedangivelsen og opmålingen af bevoksningerne er foregået 
med satellitbaseret opmålingsudstyr (GPS). Hver enkelt bevoksning er opmålt ved at gå rundt om 
bevoksningen med GPS-udstyret, der løbende angiver positionerne og danner en polygon, hvorved 
bevoksningens arealmæssige udstrækning og beliggenhed bliver registreret. 
 
I 2007 er der i undersøgelsesområdet endvidere foretaget en registrering af forekomster af Skotsk 
lostilk, Strand-Snerle, Strand-Mandstro samt andre sjældnere plantearter med særlig tilknytning til 
de ydre havklitter. Forekomsternes centrale punkt er stedfæstet med GPS, ligesom der blev 
foretaget en optælling af de enkelte bestande, selv om optællingen flere steder blev vanskeliggjort 
og noget usikker på grund af den sene årstid (oktober – november).  
 
Tidsforbrug i 2007: 
Samlet tidsforbrug, incl. kørsel og 
pauser, men excl. bearbejdning og 
rapportskrivning  

232 timer 

Netto tidsforbrug til feltarbejde 176 timer 
Netto gennemsnitlig tidsforbrug pr. 
forekomst (eftersøgning og 
opmåling): 
2279 forekomster: 176 timer = 

 
 
4,6 min. 

Anvendt udstyr og indstillinger 
Hardware: Geoexplorer3 fra Thrimble 
GPS præcisionsindstilling:  
PDOP mask 4,0 
SNT mask 6,0 
Elevation mask 15 grader 
Minimum satellites 4 
Tidsinterval mellem positonslagring 5 sec 

 
Software: GPS Pathfinder Office 2.80 

Databehandling 
De opmålte data for Rynket Rose er overført til en PC og der er foretaget differentiel korrektion 
for 2004-data, mens det ikke har været teknisk muligt at lave differentiel korrektion af 2007-data. 
Data er konverteret til Map-info format. Arealer mindre end 0,01 m2 er ikke medtaget.  



Invasive arter, Rosa rugosa, statusrapport 1-1-2008 

Skov- og Naturstyrelsen, Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted  Side 4 

Forekomsterne af Rynket Rose 
Næsten alle forekomsterne af Rynket Rose er fundet i de hjelmebevoksede ydre klitpartier med 
hvid eller grå klit. Mange steder alleryderst i klitten, men dog ikke i forklitterne ud mod kysten. 
Kun ganske få steder er Rynket Rose fundet sammen med Revling eller Hedelyng på den 
uforstyrrede klithede. I undersøgelsesområdet er der dog tale om en del ”indenlands”-forekomster, 
hvor den har kunnet etablere sig i områder med urolig bund, som f.eks. langs veje, stier, grøfter og 
vandløb samt på opgivne eller braklagte marker. Endvidere er det konstateret, at arten trives 
udmærket på våd bund langs vandløb m.m., hvor den bl.a. ved Hanstholm Å endog står med tætte 
bevoksninger helt ude i vandløbet.  
 
 
Resultat af opmålingerne: 
Der er 3 vækstsæsoner mellem de to opmålinger 

 Enhed 2004 2007 
Gennemgået areal ha 2353 2353 
Antal forekomster stk 1321 2279 
Mindste forekomst m2 0,01  0,01 
Største forekomst m2 2.112,17 1.800,22 
Gennemsnits forekomst m2 62,50  70,24 
Samlet forekomst m2 82.564,92  160.067 
Samlet forekomst ha 8,3 16,0 

 
Forekomsternes fordeling efter størrelse: 
Arealstørrelse i m2 Antal forekomster 

2004 
Antal forekomster 

2007 
0,01 - 9,99 625 996 
10,00 - 99,99 479 861 
100 - 999,99 209 408 
1000 - 1999,99 7 14 
2000 - 1 0 
I alt 1321 2279 
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Foto 2: 11-05-2006 HSK. Rynket Rose på læsiden af klit, Hanstholm Vildtreservat 
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Forekomster af sjældne planter 
Skotsk Lostilk (Ligusticum scoticum) har været totalfredet i Danmark siden 1938 og er desuden 
opført på den danske Rødliste som ”sjælden”. Nordvestjyllands vestkyst kan i høj grad siges at 
være ansvarsområde for denne art, der i det øvrige Danmark nu kun findes med en enkelt 
forekomst på Læsø. I undersøgelsesområdet er arten hovedsagelig fundet i den hvide og grå klit i 
de hjælmebevoksede ydre klitpartier. 
 

Skotsk Lostilk
Forekomster i undersøgelsesområdet okt. - nov. 2007

Forekomster i Viborg Amt 1990 - 2005

 
Figur 1 HSØ-2007: Udbredelseskort Skotsk Lostilk, forekomster i Nordvestjylland. 
 
I undersøgelsesområdet blev der i oktober – november 2007 fundet i alt 51 forekomster af Skotsk 
Lostilk med følgende bestandsfordeling: 
29 forekomster med under 100 ex. 
12 forekomster med 100 – 1.000 ex 
10 forekomster med over 1.000 ex, med største bevoksning på min. 5.000 ex. 
 
Dette viser en betydelig fremgang for artens forekomst i området siden den seneste totaloptælling i 
1983 – 1986, hvor der blev fundet 18 forekomster på hele kyststrækningen Agger – Hanstholm 
(K.Knudsen, Naturnyt 1992-1). 
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Strand-Snerle (Calystegia soldanella) er ligesom Skotsk Lostilk opført på den danske Rødliste 
som ”sjælden”. Også for Strand-Snerlen må Nordvestjyllands vestkyst betegnes som særligt 
ansvarsområde, idet den i det øvrige Danmark i dag kun kendes fra Ferring Strand og Rømø (iflg. 
Atlas Flora Danica v. Per Hartvig). I undersøgelsesområdet er arten hovedsagelig fundet i de 
yderste hjælmebevoksede klitpartier med hvid klit. 
 
 

Strand-Snerle

Forekomster i undersøgelsesområdet okt. - nov. 2007

Forekomster i Viborg Amt 1990 - 2005  
Figur 2 HSØ-2007: Udbredelseskort Strand-Snerle, forekomster i Nordvestjylland. 
 
I undersøgelsesområdet blev der i oktober – november 2007 fundet i alt 17 forekomster af Strand-
Snerle. Udstrækningen af de enkelte forekomster varierede fra ca. 20 m2 til over 1.000 m2, 
ligesom bevoksningernes tæthed var varierende. Dette viser en fremgang for Strand-Snerle, der 
under den seneste totaloptælling i 1983 – 1986 blev fundet med 9 forekomster på hele strækningen 
Agger – Hanstholm (K.Knudsen, Naturnyt 1988-2). 
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Strand-Mandstro (Eryngium maritinum) er ret sjælden i Danmark, men dog fundet i de fleste 
kystegne. I undersøgelsesområdet er arten fundet i de ydre klitpartier; dels i den hvide klit og dels 
i de åbne partier af den grå klit. 
 

Strand-Mandstro

Forekomster i undersøgelsesområdet okt. - nov. 2007

Forekomster i Viborg Amt 1990 - 2005
 

Figur 3 HSØ-2007: Udbredelseskort Strand-Mandstro, forekomster i Nordvestjylland. 
 
I undersøgelsesområdet blev der i oktober – november 2007 fundet i alt 24 forekomster af Strand-
Mandstro. På grund af den sene årstid var mange af de nedvisnede planter blæst bort fra 
voksestedet, hvorfor optællingen af bestandene er noget usikker. Største forekomst omfattede min. 
500 planter, men ellers var næsten halvdelen af bevoksningerne kun på 1 – 10 planter. Der er ikke 
tidligere foretaget nogen totaloptælling af Strand-Mandstro i området, men ud fra tidligere 
kendskab til artens forekomst i området vurderes det, at arten her er i en mindre tilbagegang.  
 
Andre arter: Fra denne undersøgelse kan endvidere nævnes 2 forekomster af Strand-Kvan 
(Angelica archangelica) i de ydre klitter NV for Tvorup Klitplantage. Arten kendes kun fra 3 
andre lokaliteter i Nordvestjylland, mens den findes hist og her i andre danske kystområder, dog 
sjældent i klitområder. Endvidere kan nævnes 13 forekomster af Strandkål (Crambe maritima), 
der alle blev fundet i de alleryderste partier af den hvide klit mellem Hanstholm og Klitmøller. 
Arten er ganske ny ved Thy´s vestkyst, hvor den blev fundet for første gang i begyndelsen af 
1990érne lidt syd for Hanstholm. Foreløbig er arten kun fundet få steder i Vest- og Nordjylland, 
mens den er ret almindelig ved kysterne i det østligere Danmark. 
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Rynket Rose – en tikkende bombe 
For blot 10 år siden var forekomsterne af Rynket Rose her i området så beskedne, at de ikke gav 
anledning til nogen umiddelbar bekymring. De senere års voldsomme tilvækst, som nu er 
dokumenteret gennem nærværende 2 optællinger fra henholdsvis 2004 og 2007, viser imidlertid, 
at artens tilstedeværelse allerede nu er ved at skabe store problemer, ligesom fremtidsudsigterne 
nærmest synes uoverskuelige.  
 
Som nævnt er artens tiltagende vækst problematisk og i strid med en række målsætninger for 
området. I løbet af blot få år må det forventes, at Rynket Rose i mange kystområder vil brede sig 
så massivt, at det næsten vil umuliggøre færdsel i flere klitområder, ligesom de oprindelige natur- 
og landskabsværdier vil gå tabt.  
 
På Thy´s vestkyst vil dens forekomst desuden blive en tiltagende trussel for de unikke forekomster 
af rødlistede plantearter som Skotsk Lostilk og Strand-Snerle. Under registreringen i 2007 kunne 
det således konstateres, at Rynket Rose enkelte steder allerede var ved at ”opsluge” dele af disse 
bevoksninger. Dette trusselsbillede blev desværre ikke konsekvent registreret, men det skønnes, at 
omkring 20 % af forekomsterne med Skotsk Lostilk og Strand-Snerle allerede nu er truet, idet de 
findes sammen med eller i umiddelbar nærhed af bevoksninger med Rynket Rose. 
 

Handlingsplan 
Skov- og Naturstyrelsen står overfor et valg:  

1) Skal man accepterer markante ændringer i naturen, som tillige er i strid med vedtagne 
beskyttelsesmål? 

2) Skal man forsøge at standse udviklingen gennem bekæmpelse af Rynket Rose? 
Vælges løsning 2) er det helt afgørende, at beslutningen tages hurtigt, og at der afsættes de 
fornødne midler samt gives de fornødne tilladelser til en effektiv bekæmpelse kan ske. Jo længere 
tid der går jo vanskeligere (læs umuligt) vil det være at bekæmpe planten. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, Thy har den 30-11-2007 ansøgt Skov- og Naturstyrelsen om tilladelser 
og penge til at starte et forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose i sårbar natur. Projektet går ud på 
at bekæmpe planten med herbicider i 2008 og 2009 på statens arealer. 
 
Det må forudses, at bekæmpelse vil være en betydende driftsudgift langt ud fremtiden, især fordi 
der på mange private naboarealer er meget store forekomster af Rynket Rose. 
Det må anses at være helt urealistisk at udrydde planten på landsplan, men det bør overvejes, at 
indføre en ”Bjørne-Klo-strategi” for alle arealer der grænser op til sårbare naturområder. 
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Foto 3: 12-06-2006 HSK: Rynket Rose i sommerhusområde i Klitmøller 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort 
Oversigtskort over undersøgte arealer i 1:150.000 
Kort i 1:10.000 over forekomsterne af Rynket Rose i 2004 (gul) og 2007 (lysegrøn). 
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