
Sådan 
bekæmpes 
rynket rose

Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster,  

hvor den fortrænger den naturlige flora
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Introduktion 
Rynket rose, der også kaldes hybenrose, hører til rosen-familien. 

Rynket rose hører oprindeligt hjemme i den tempererede zone 

i Nordøstasien. Den blev indført i Europa omkring år 1800 som 

prydplante og blev registreret som vildtlevende i Danmark første 

gang i 1875. I 1950'erne fik rynket rose en gevaldig fremgang i for-

bindelse med udbygningen af sommerhusområderne, hvor den 

blev udplantet i læhegn, som afskærmning og som prydplante, da 

den kan danne 1-2 meter høje krat. 

Rynket rose 
(Rosa rugosa)

Rynket rose er nem at kende fra de 

hjemmehørende rosenarter - bl.a. 

på dens store blomster og store, 

kødfulde hyben. Dens blade er ryn-

kede, frisk grønne og læderagtige 

på oversiden, mens de unge skud er 

filthårede og lysegrønne i barken. 

Senere bliver skuddene tæt besat 

med børster og spidse, rette torne 

af forskellig størrelse. Blomsterne 

er store, rosa eller hvide, 6-9 cm i 

diameter, og stærkt duftende. Dens 

frugter er kødfulde hyben, der er 2-3 

cm i diameter, runde og orangerøde.

Rynket rose koloniserer først og 

fremmest sandede jorder, men findes 

også på andre veldrænede jord-

bundstyper. Den er meget tolerant 

overfor salt, vind og tørke og trives 

på steder med en årlig sandoverlej-

ring på op til 30 cm. Det betyder, at 

den kan etablere sig i klitter og klit-

heder og andre havpåvirkede natur-

områder. Dens udbredelse fremmes 

af forstyrrelse af jordbunden og ved 

øget næringsindhold, som bl.a. findes 

nær huse, veje og strande. 

Rynket rose kaldes fejlagtigt også for 

klitrose, hvilket kan give anledning 

til forveksling af de to arter. Klitro-

sen er naturligt hjemmehørende og 

findes især i klitområderne langs 

Vest kysten, hvor den flere steder er 

trængt tilbage af rynket rose. Klitro-

sen er mere spinkel og har mindre 

blade og hyben end rynket rose. 

Dens hyben er runde og sorte. 
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Prioritering af indsatsen

1.  Forhindre at rynket rose etablerer sig nye steder
Rynket rose er den hyppigst forekommende invasive plante-

art i Danmark og spreder sig fortsat - især i kystområderne. 

Derfor er det vigtigt at beskytte de områder, hvor der endnu 

ikke findes rynket rose. Begrænsningen kan ske ved, at 

rynket rose ikke plantes i områder, hvor planten endnu ikke 

findes.

2.  Stop spredningen fra etablerede bestande
Rynket rose spreder sig hurtigt via udløbere og frø. Det er 

derfor vigtigt at holde de nuværende bestande nede og 

begrænse deres udbredelse. Etablerede bestande skal ikke 

have muligheden for at vokse sig større.

3.  Bekæmp den på så mange voksesteder som muligt
På grund af rynket roses hyppighed er det godt at bekæmpe 

arten på mange lokaliteter. Når der er mulighed for en hurtig 

bekæmpelse af begrænset udbredte bestande, kan der med 

fordel iværksættes en bekæmpelse.  

Inden eventuel bekæmpelse er det vigtigt at afklare, om 
der er tale om et naturbeskyttet område (som klitter). 
Her skal der først søges om tilladelse til bekæmpelse hos 
kommunen. 

Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, 

hvor den fortrænger den naturlige flora. Rynket rose er en trussel 

mod strandoverdrev, klitheder og andre kysthabitater, der repræ-

senterer noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark. Den 

er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark og 

spreder sig fortsat. Den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig 

at udrydde. Rynket rose spreder sig både ved frø og ved vegetativ 

spredning. Frøene kan spredes med vand. Både hyben og frø kan 

flyde og holde spireevnen efter lang tid i både salt- og ferskvand. 

Frøene spredes også af mange dyr, der æder hyben. 

De tætte tornede krat hæmmer adgang og kan være et problem 

for den rekreative udnyttelse af kystområder. Efter rydninger af be-

voksningerne kan de døde grene med deres skarpe torne forblive 

på arealet i mange år.

Hvorfor udgør  
rynket rose et problem?
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Anvendes ved: 
Mindre nyetablerede  
bestande under 5 m²

Bekæmpelsen af rynket rose afhænger af bestandens størrelse, de 

tilgængelige ressourcer og tid. 

Det første skridt i bekæmpelsen er, at vurdere omfanget af bestan-

den. Det næste skridt er, at iværksætte en bekæmpelse. Vælg den 

metode, der passer til de ressourcer, der er til rådighed, og bestan-

dens omfang. De forskellige bekæmpelsesmetoder kan kombineres.

Bestandens størrelse Bekæmpelsesmetode

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Nyetableret

Oprykning 

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Veletableret

Maskinel optrækning, harvning eller opgravning

STØRRE BESTAND  
5 m2 - 15 m2 / Nyetableret

Græsning eller harvning

STØRRE BESTAND  
5 m2 - 15 m2 / Veletableret

Maskinel optrækning eller opgravning

STØRRE AREALER 
Over 15 m2

Opgraving, slåning, harvning eller maskinel  
optrækning

Oprykning
Manuel oprykning af enkelte planter er velegnet til bekæmpelse 

af små, nyetablerede forekomster og som efterbehandling efter 

maskinel oprykning og opgravning. Metoden er meget skånsom, 

men tidskrævende. Den kræver mange behandlinger i løbet af 

vækstsæsonen for at være effektiv og give hurtige resultater. Den 

kan anvendes på alle naturtyper, og anbefales i sårbare områder 

og i områder med et særligt naturindhold. 

Oprykning starter tidligt forår og gentages 5-10 gange i løbet 

af vækstsæsonen. Evt. foretages en indledende nedskæring 

af roserne, hvis der er tale om høje buske. Afslået og optrukket 

plantemateriale rives sammen og fjernes fra området. Planterne 

fjernes med lugejern og spade. Metoden er kun egnet på løs 

(sandet) jordbund. 

Maskinel optrækning
Maskinel optrækning af rynket rose er især velegnet, hvor der er 

tale om en spredt bevoksning af enkeltstående buske. Metoden 

giver mindre forstyrrelser af jordbunden end opgravning. Ved 

optrækning fjernes en større eller mindre del af rodmassen, så der 

sker en mere omfattende udpining af roserne end ved slåning, 

men der må forventes en del genvækst fra den tilbageværende 

del af rodnettet. Optrækning påbegyndes i juni og gentages evt. 

1-2 gange senere på året.

Optrækning efterlader langt mindre stikkende materiale end 

slåning, hvilket gør det nemmere for dyr at græsse nye skud.

Metoden anvender maskiner, hvorved der kan være relativt høje 

omkostninger.  

Anvendes ved: 
Veletablerede bestande  
og større arealer

Hvordan bekæmper jeg  
en bestand af rynket rose?

Manuel oprykning af  
rynket rose. 
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Gentagne slåninger kan skabe 
en åben, lav bevoksning af 
rynket rose med plads til tjære-
nelliker og andre af strandens 
karakteristiske planter.

Anvendes ved: 
Veletablerede bestande  
og større arealer

Anvendes ved: 
Større arealer

Anvendes ved: 
Veletablerede bestande og 
større arealer

Harvning
Ved harvning udføres en mere overfladisk jordbehandling end 

ved pløjning: en løsning, pakning, findeling og forskydning af 

jorden.

Harvning efter en forudgående slåning kan reducere genvæksten 

af rynket rose væsentligt og giver plads til retablering af dele af 

den oprindelige plantevækst. Harvning er en væsentlig mere 

overfladisk og skånsom metode end opgravning. Dog skal man 

være varsom i sårbare områder med rester af værdifuld plante-

vækst.

Opgravning
Opgravning af rynket rose kan gøres med en gravemaskine. 

Opgravning af større rosenkrat er meget ressourcekrævende på 

grund af rosernes forgrenede og vidt udbredte rodsystem og ikke 

egnet på meget sårbare lokaliteter. 

Rødderne kan nå en dybde på op til 2 m - specielt i klitterræn, 

hvor der sker en løbende sandaflejring. Den opgravede jord 

skal sigtes for rod- eller stængeldele, inden den lægges tilbage. 

Det opgravede plantemateriale brændes af eller køres væk. Ved 

opgravning bør jorden i en zone på 1 m omkring de opgravede 

rosenbuske undersøges for rodstykker. Det er vigtigt, at disse dele 

fjernes fuldstændigt for at undgå genvækst, da selv små fragmen-

ter er i stand til at spire igen. 

Slåning
Den umiddelbare effekt af slåning er en foryngelse af busken med 

en øget skudsætning. Der er forskellige opfattelser af, hvor hyp-

pige slåninger der er nødvendige for at bekæmpe rosen, og om 

slåning alene i det hele taget er effektiv. Forsøg tyder på, at tidlig 

slåning i april er mere effektiv end sen slåning.   

Fremgangsmåde  
hvis du har en  
bestand af rynket rose 

• Kortlæg forekomsterne

• Stop spredning til nye lokaliteter

• Iværksæt en systematisk bekæmpelse

• Udryd nye bevoksninger så snart de dukker op

• Følg op på afsluttet bekæmpelse i mindst  
to vækstsæsoner

• Anvend forskellige kombinationer af bekæmpelses
metoder, afpasset efter de lokale forhold

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk

Opgravning og efterfølgende 
nedgravning af rosenbuskene 
ved Helnæs Strand. 
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Efter bekæmpelse

Hvis du har bekæmpet en bestand af rynket rose, 
kan du med fordel lade arealet stå tomt året efter 
for at se, hvad der dukker op. Du kan eventuelt  
finde en plante, som ligner, og som udfylder 
samme funktion, men ikke opfører sig invasivt. 

Hvis du har bekæmpet et større areal og ønsker  
at genoprette området, kan du læse mere om  
gen opretning af arealer efter bekæmpelse på  
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk 




