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Rynket rose (Rosa rugosa) 

 
Videnskabeligt navn: Rosa rugosa 

Synonymer: Rosa ferox, Rosa regeliana 
Kaldenavn: Rynket rose 

Status i Danmark: Invasiv21 

Omfattet af: Den nationale liste over invasive arter20 

Beskrivelse  
Rynket rose er en 0,3-2,5 meter høj busk. Rodnettet er vidtstrakt, og den sætter mange rodskud og 

danner tætte bestande. Stænglen har talrige torne af forskellig længde. Bladene har fem småblade, er 

savtakkede, groft rynkede, brede og skinnende mørkegrønne. De er glatte på oversiden, mens 

undersiden er klæbrig og tæthåret. Blomsterne, der sidder 1-3 sammen, har fem rosa eller hvide 

kronblade. Blomsterne er 6-9 cm brede. De er insektbestøvede og blomstrer fra juni til september. 

Bægerbladene er helrandede og uden sideflige. Hybenfrugterne er røde, fladtrykt kugleformede med 

en diameter på 2-3 cm1,2,3,4.  

Forvekslingsmuligheder 

Rynket rose kan forveksles med flere andre arter af rose bl.a. Kamtchatka-rose (Rosa rugosa var. 

kamtchatica), klitrose (Rosa pimpinellifolia), blød filt-rose (Rosa villosa ssp. mollis) og hunderose (Rosa 

canina). Især Kamtchatka-rose ligner rynket rose, men er dog lidt spinklere, bladene er mere 

lysegrønne og tornene er grovere overalt hårede (kræver lup). Klitrose er betydelig lavere (0,2-1 m), 

har enligt siddende cremet hvide, 2-4 cm brede blomster og 9 småblade. Hyben er små (ca. 1 cm), 

kuglerunde og brunsorte. Blød filtrose er lavere (0,5-1,3 m) og mere spinkel end rynket rose, har 

mindre blåduggede blade med runde småblade, samt mindre blomster. Hunderose danner store åbne 

buske, der er 1,5-4 m høje, med bøjede grene og brede og kraftige, moderat tilbagebøjede torne. Hyben 

er aflange og slankhalsede1,3,4. 

Spredningsvej og udbredelse 
Rynket rose er hjemmehørende i Østasien og Alaska5. Rynket rose er indført til Europa i slutningen af 

1700-tallet som prydplante og har været dyrket i Danmark siden 1800-tallet som prydplante og er 

Rynket rose ved dansk kyst. Blomster og frugter. Fotos: Lise Frederiksen (NOBANIS) 
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senere plantet til kystsikring, i vildtremiser, langs veje og som læ-plantning. En vigtig spredning til 

kystområder er sandsynligvis plantningerne i sommerhusområder, hvor det særligt i 1950’erne blev 

anbefalet at plante den robuste og velduftende plante3,5. Herfra har den bredt sig ud i naturen. Ældste, 

angiveligt forvildede fund er fra Rungsted 1912. Planten spreder sig effektivt lokalt ved rodskud og 

over længere afstande med fugle, der spiser hyben, og også med hyben, der flyder på vand5. Frugternes 

evne til at flyde betyder at de af vind og havstrømme kan transporteres over større afstande. Den er i 

dag almindelig over hele landet, dog hyppigst i Jylland, og overalt langs kysterne5. Arten er registreret i 

96,7% af Atlas Flora Danica ruderne5. Rynket rose er opført på den nationale liste over invasive arter 

og det er således ikke tilladt at handle eller plante rynket rose. Man håber således at dette kan være 

med til at reducere spredningen fx i sommerhusområder. 

Datagrundlag for artens invasive status i Danmark 

Vi benytter en skala fra 0-3 til at vurdere arterne i forhold til de seks parametre spredningspotentiale, 

levestedets bevarings- og naturværdi, påvirkningen på hjemmehørende arter, påvirkning på 

økosystemfunktioner’, økonomiske effekter og helbredseffekter. 0 svarer til ingen, 1 svarer til lav, 2 

svarer til middel og 3 svarer til høj påvirkning. Kvaliteten af data, der ligger til grund for vurderingen, 

angives på en firetrins skala: meget sikker (empiriske, kvantitative data for arten), sikker (overvejende 

kvalitative data for arten), middel (udelukkende kvalitative data), usikker (få eller ingen data). 

 Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- og 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystem-
funktioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds-
effekter 

Score  3 3 3 3 3 0 
Datakvalitet Meget sikker Meget sikker Meget sikker Meget sikker Meget sikker Meget sikker 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for rynket rose er vurderet til høj. Arten 

spreder sig både med frø og vegetativt via rodskud. Frøene spredes med vind, vand og dyr, især fugle, 

der spiser frugterne. Spredningen af rynket rose til nye habitater er dokumenteret at være begrænset 

af frøspredningen og etableringen er i nogen grad afhængig af forstyrrelser, der åbner vegetationen i 

modtagersamfundet6,9. Hybenfrugterne flyder let i vand og kan flyde i op til 10 måneder i såvel salt- 

som ferskvand. Herefter opløses hybenet, men da selve frøene kan overleve og flyde i sig selv, er 

levetiden i vand endnu længere4,7. Et hyben indeholder mellem 60 og 120 frø og en plante kan sprede 

600-1300 frø per kvadratmeter4,7. Frøene kan overleve i jorden i flere år4. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevarings- og naturværdi for rynket 
rose er vurderet til høj. Rynket rose er den mest udbredte invasive art i Danmark og er registreret i 14 ud 
af de 18 lysåbne naturtyper, der overvåges i NOVANA, herunder sårbare og truede naturtyper som 
strandoverdrev, strandenge, klitheder og andre kysthabitater 8. Hyppigheden har været stigende i 
perioden 2004 til 201410 og arten er sandsynligvis fortsat under udbredelse. 
 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Påvirkningen af hjemmehørende arter er for rynket 

rose vurderet til høj. Når rynket rose invaderer et habitat og spreder sig, sker der en kraftig reduktion 

i mængden af lys under planten og den skygger hjemmehørende arter ud11. Rynket rose påvirker 

hjemmehørende arter i høj grad, da den vokser hurtigt og tæt og derved skygger andre planter ihjel. 

Det resulterer i nedgang i forekomst og tæthed af hjemmehørende plantearter11,12. I Thy anses arten 

for en trussel mod rødlistede og fredede planter som fx skotsk lostilk (Ligusticum scoticum) og strand-

snerle (Calystegia soldanella)13. Den kan desuden danne hybrider med bl.a. blød filtrose (Rosa villosa 
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ssp. mollis) og er derved en trussel for arten14. Rynket rose kan også forringe ynglebiotoper for fugle, 

fx hvor kyster med rullestensstrande, der er en foretrukket ynglebiotop for lille præstekrave og 

dværg-terne, invaderes af rynket rose15. 

 

Påvirkning af økosystemfunktioner: 3 (høj). Påvirkningen af økosystemfunktioner er vurderet til 

høj for rynket rose. Ud over reduktionen af lystilgængeligheden påvirker rynket rose pH, der 

reduceres, og øger næringsstofindholdet i jorden til fordel for nitrofile arter11. Rynket rose ændrer 

desuden landskabet, da det næringsfattige, sandede kystlandskab mere eller mindre forsvinder i de 

tætte homogene rosenkrat16. 

 

Økonomiske effekter: 3 (høj). De økonomiske effekter af rynket rose er vurderet til høj, idet de 

anslåede omkostninger til bekæmpelse er væsentlige, omend de er mindre end til bekæmpelse af fx 

Japan-pileurt16. Planten er så udbredt, at udryddelse ikke længere betragtes som praktisk eller 

økonomisk muligt17. I stedet forsøger man at begrænse den gennem målrettet indsats. Man kan 

bekæmpe den mekanisk (slåning, opgravning, harvning etc.), kemisk med sprøjtning og ved 

græsning17,18.  

 

Helbredseffekter: 0 (ingen). Der er ingen negative helbredseffekter for mennesker af rynket rose.  
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