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Resultater 
Foreløbige resultater viser rynket rose kan bekæmpes 
med glyphosat og græsning. Slåning har derimod 
ikke vist sig eff ektivt, da rynket rose hurtigt skyder 
igen. Samtidigt rummer klitlandskabet store prak-
tiske udfordringer for færdsel med maskiner. 

Der er ulemper ved både græsning og sprøjtning. 
Dyrehegn er fremmedelementer i landskabet og 
græsningen ændrer i sig selv på naturen, mens 
sprøjtning introducerer sprøjtegifte i sårbare na-
turområder.

Påvirkningen af rynket rose og andre planter følges 
nøje. Allerede i 2012 ses pionerplanterne gederams 
og dueurt indvandre i sprøjtede rosenkrat.

Du kan fi nde mere om …
Life Overdrev II: se folderen om hele 
projektet, eller fi nd mere information 
på www.lifeoverdrev.dk. Eller scan QR-
koden nederst med en smartphone og se 
en fi lm om projektet.

Naturen omkring Hanstholm i Natur-
styrelsens folder Hanstholmen. Her er 
også kort over vandreruter. 

Natura 2000 er et økologisk netværk af 
beskyttede naturområder gennem hele 
EU. Netværket består af områder, der er 
udpeget som habitat- og fuglebeskyttel-
sesområder.

Overdrevsprojektet støttes af EU-LIFE, 
der er EUs støtteordning til miljø- og na-
turområdet. LIFE-Natur støtter projekter, 
der bidrager til pleje af Natura 2000 om-
råder.

Du er velkommen til at kontakte 
Naturstyrelsen Thy og Thisted kommune 
for yderligere information.

Elever fra Thisted gymnasium undersøger rødder af rynket rose 
ved Hanstholm. Resultaterne videregives til projektet. Foto af Rune 
Therkildsen.

Slåning af rynket rose med brakpudser: ikke en effektiv metode, da 
rosen hurtigt skyder igen. Foto af Henrik Schjødt Kristensen.
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Hanstholmknuden
Hanstholmknuden rejser sig højt over det omgivende 
landskab. På de utilgængelige skrænter har naturtypen 
overdrev indfundet sig. 

Overdrev er kendetegnet af lav vegetation,  mager jord 
og et rigt insektliv. I dag er overdrevet sjældent, men 
tidligere var det vidt udbredt. Her fi ndes sjældne plan-
ter som Bakke fnokurt.

For foden af skrænterne fi ndes den nordatlantiske 
klithede, en naturtype der stort set kun fi ndes i Dan-
mark i Thy og Vendsyssel. Typiske planter er revling og 
hedelyng. 

Overdrev og klithede er i dag truet af opvækst af bjerg-
fyr og rynket rose (også kaldet hybenrose). Begge ar-
ter er invasive, fortrænger lyskrævende plantearter på 
overdrevet, og hører ikke naturligt hjemme i Danmark.

EU støtter bekæmpelse af rynket rose og rydning af 
bjergfyr i gennem LIFE Overdrev II – projektet. Projek-
tet udføres i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og 
Thisted kommune, og løber i perioden 2010-2013.

Bekæmpelse af rynket rose
Projektet involverer forsøg med sprøjtning, slåning 
og græsning med kreaturer, geder og får. Det skal 
fi nde den mest økonomiske, eff ektive og skånsomme 
metode.  Erfaringerne med bekæmpelse af rynket rose 
får stor betydning for naturforvaltningen i Danmark. 

Off entlige myndigheder i Danmark må ikke anvende 
sprøjtemidler. Forsøget med bekæmpelse af rynket 
rose har derfor fået en særlig tilladelse. Det er dog til-
ladt at bekæmpe kæmpebjørneklo med round-up. 
Et resultat af projektet kan derfor være, at off entlige 
myndigheder for lov til at bekæmpe rynket rose med 
glyphosat.

Hanstholm nord
Fra skrænten ved Kællingdal kan du se får, geder og 
kreaturer græsse på rynket rose. Sprøjtede og slåede 
buske fi ndes spredt over området. I en busk blev der 
2010 etableret et forsøg i lille skala. Her blev parceller 
på 2x5 meter slået eller sprøjtet med round-up. Her føl-
ges eff ekten af bekæmpelsen på rynket rose og vilde 
planter særligt nøje. 

Hanstholm syd
Kalkskrænten vender mod syd og får mere sol. Om-
kring Hanstholm fyr breder rynket rose sig og hjelme 
og græsser breder sig og skygger mindre urter væk. 
Thisted kommune og Naturstyrelsen Thy har derfor, 
med støtte fra Life Overdrev II etableret hegn på 
skrænterne. Afgræsningen af skrænterne fortsætter 
efter projektets afslutning.

Bakke fnokurt på kalkskrænt ved Hanstholm. Arten fi ndes kun på 
ganske få lokaliteter i Nordjylland, Skåne og Nordnorge.

Rynket rose sprøjtes med glyphosat. Manuel sprøjtning sikrer hensyn 
til sjældne arter og minimal påvirkning af omgivelserne. Foto: Henrik 
Scjødt Kristensen.

Hanstholm nord

Hanstholm syd

P-pladsForsøg

Life-Overdrev II: projektområder vist med grønt og placering af 
forsøg vist med rød stjerne. Indsat: oversigt over forsøg i lille skala.

Højre: Skotsk højlandskvæg ved Baun, - de tåler det barske vejr og 
spiser navnlig om efteråret gerne rynket rose.


