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Forside: Bekæmpelse af rynket rose (Rose rugosa) i et klitlandskab i Thy. Under et fireårigt 

bekæmpelsesprojekt afprøves slåning, tilførsel af Roundup og kombinationer heraf samt 

afgræsning med kreaturer, får og geder som metoder til bekæmpelse af Rosa rugosa.   
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Forord 

Nærværende specialerapport tager udgangspunkt i et praktisk bekæmpelsesforsøg påbegyndt i 

foråret 2010 af Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Forsøget indgår i et større EU-LIFE 

projekt, som har det overordnede formål at forbedre og udvide truede og vigtige 

overdrevsnaturtyper i Danmark. Under projektets 4-årige forløb afprøves forskellige metoder til 

bekæmpelse af den invasive art Rosa rugosa, hvorefter bekæmpelsesmetodernes effekt på Rosa 

rugosa og den øvrige vegetation skal undersøges.  

 Jeg har under specialearbejdet fulgt bekæmpelsesforsøgets første sæson og udført 
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for opmuntring, hjælp og kritisk gennemlæsning af den færdige opgave. 

 

Finn Borchsenius for god og vedrørende vejledning og ikke mindst uendelig tålmodighed. 

Rita Buttenschøn, for i første omgang at præsenterede mig for projektet samt god vejledning til 
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Sammendrag 

Den invasive art, rynket rose (Rosa rugosa) spreder sig i den danske natur. Især i sårbare 

naturområder som klitheder og overdrev er spredningen af Rosa rugosa et problem, da planten 

her truer hjemmehørende arter og forringer områdernes naturmæssige og landskabelige værdier. 

Der findes flere bud på, hvordan Rosa rugosa kan bekæmpes, og flere bekæmpelsesforsøg er af 

både myndigheder og privatpersoner udført med varierende resultater. Trods dette mangles 

stadig veldokumenteret viden og solide erfaringer i udviklingen af gode og effektive metoder til 

bekæmpelse af Rosa rugosa. Et fireårigt praktisk bekæmpelsesforsøg med start i foråret 2010 

blev derfor igangsat ved Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Her afprøves kemisk og 

mekanisk bekæmpelse med henholdsvis Roundup og slåning samt kombinationer heraf. I alt 

afprøves 6 forskellige bekæmpelsesmetoder (behandling 1-6). Yderligere blev græsning med 

henholdsvis får og kreaturer afprøvet som bekæmpelsesmetode. Efter forsøgets første sæson 

viste alle bekæmpelsesmetoder at have en negativ effekt på Rosa rugosa i forhold til 

kontrolbehandlingen (behandling 7). Effekten blev her vurderet ud fra frekvens af rose og antal 

rosenskud registreret før (forår) og efter (efterår) bekæmpelse. Generelt havde 

bekæmpelsesmetoderne med tilførsel af Roundup de største effekter. Behandling 5, der bestod af 

én tilførsel med Roundup uden forudgående slåning, havde den største effekt af alle 

bekæmpelsesmetoderne. Ud fra en vurdering af fårenes og kreaturernes græsning på Rosa rugosa 

blev der fundet en meget varieret grad af græsning. Kreaturerne var her de mest ihærdige. Det 

vurderes, at det endnu er for tidligt at sige noget konkret om de afprøvede bekæmpelsesmetoders 

reelle effekt på Rosa rugosa. I stedet efterspørges flere langtidssigtede, kontrollerede og 

dokumenterede praktiske forsøg, som kan give den viden og erfaring, der skal til, før en god og 

effektiv metode kan findes til fremtidens bekæmpelse af Rosa rugosa.  
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Abstract 

The alien invasive species Japanese rose (Rosa rugosa) is spreading in the Danish landscape. 

Especially in vulnerable habitats like coastal dunes and open grasslands is the spread of Rosa 

rugosa a problem since the plant here threatens indigenous species and reduces the area‟s natural 

and scenic values. There are numerous suggestions of how to control Rosa rugosa, and several 

control attempts are by both authorities and private persons executed with varying results. 

Despite these attempts, well documented knowledge and solid experiments is lacking in the 

development of good and effective methods to control Rosa rugosa. With outset in the spring of 

2010, a four-year practical control experiment was therefore launched by Naturstyrelsen Thy and 

Thisted Kommune. Here chemical and mechanic actions with both Roundup and cutting plus 

combinations hereof are tested. In total six different control actions were tested (treatment 1-6). 

Additionally, grazing with either sheep or cattle is tested as a control action. After the 

experiments first season all control actions showed a negative effect on Rosa rugosa compared 

with the control treatment (treatment 7). The effect was here evaluated by the rose frequency and 

the number of rose breaks registered the year before (spring) and after (autumn) the treatment. 

Generally, the treatment methods with Roundup had the greatest effects. Treatment number 5 

which consisted of one admission of Roundup without previous cutting had the greatest effect of 

all the treatment methods. From an assessment of the sheep‟s and the cattle‟s grazing on Rosa 

rugosa was a very wide-ranging extent of grazing found. The cattle were here the most 

persistent. It is estimated that is it still too soon to give any specifics about the tested treatment 

methods‟ reel effect on Rosa rugosa. Rather more long term controlled and documented practical 

experiments are required. With these we hopefully have the knowledge and experience needed to 

find a good and effective method to fight Rosa rugosa in the future.  
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1. Introduktion 

 

Arters udbredelse er dynamisk og ændrer sig i både tid og rum. At arter ankommer til og 

etablerer sig i nye områder, er derfor et almindeligt fænomen og endda ofte et resultat af arternes 

naturlige spredning og udvidelse af disses udbredelsesområder (Lomolino et al., 2010).  

 Gennem tiden har arters geografiske udbredelse dog været afgrænset og bestemt af blandt 

andet bjergkæder, oceaner, ørkner og klimabælter, da disse har udgjort fysiske barrierer for 

arternes naturlige spredning (Weidema, 2000). Denne geografiske afgrænsning har resulteret i 

udviklingen af både mange, forskellige og unikke arter, og har dermed været én af 

forudsætningerne for dannelsen af nutidens enorme biologiske diversitet.   

 I takt med en stigende globalisering er ovennævnte fysiske barrierer blevet nedbrudt, og 

arter spredes nu over store geografiske afstande ved menneskelige aktiviteter som handel, 

transport og turisme (Hulme, 2009). Tilmed sker spredningen af arter på denne måde langt 

hurtigere og i meget større omfang end tidligere. Introduktionen af arter til nye områder er derfor 

steget markant de sidste hundrede år og mange arter har hermed et udbredelsesområde, der aldrig 

var nået ved arternes naturlige spredning (Hamann, 2001; Weidema, 2000).  

 Nogle introducerede arter vil i deres nye udbredelsesområder opføre sig invasivt og 

dermed udgøre en trussel mod områdernes oprindelige arter og biologiske diversitet. Blandt et 

stigende antal arter, der introduceres til nye områder, vil også et stigende antal af invasive arter 

forekomme og disse menes derfor at være en af nutidens største trusler mod den globale 

biodiversitet - kun overgået af direkte habitatødelæggelse og habitatfragmentering (IUCN, 

2000). Invasive arter har derfor de sidste årtier fået meget større bevågenhed, hvorfor også 

Konventionen for biologisk mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen) har pålagt sine 

medlemslande at kontrollere og begrænse spredningen af invasive arter (Anon., 1992).   

 Også i Danmark har problemerne med invasive arter fået en vis bevågenhed, hvorfor både 

handlingsplaner og bekæmpelsesstrategier for invasive arter udarbejdes og udføres 

(Miljøministeriet, 2009b; Nielsen, 2007). Alligevel mangler man dog stadig omfattende viden 

før forebyggelsen mod og bekæmpelsen af Danmarks invasive arter kan igangsættes og udføres 

på bedst mulig og mest effektive måde.  

 Rynket rose (Rosa rugosa), der er introduceret til Europa fra Nordøstasien, er Danmarks 

mest almindelige invasive planteart (Kollmann et al., 2010). En omfattende forekomst af Rosa 

rugosa i hovedsageligt klit- og overdrevshabitattyper truer hjemmehørende arter og fører 
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samtidig til en homogenisering og ændring af de meget sårbare habitattyper (Isermann, 2008b; 

Jacobsen og Ejrnæs, 2004; Stobberup et al., 2008; Weidema, 2006). De negative effekter af Rosa 

rugosa er efterhånden blevet påvist og bredt accepteret, hvorfor en bekæmpelse af Rosa rugosa i 

stigende grad foretages af både myndigheder og private.  

 Rosa rugosa er svær at bekæmpe og kun få bekæmpelsesstudier af Rosa rugosa findes 

(Agerlund, 2007; Fløistad og Grenne, 2010; Kollmann et al., 2009a; Madsen, 2007). Der 

forekommer derfor stor usikkerhed om, hvilken bekæmpelsesmetode der er den bedste og mest 

effektive. Behovet for at finde den bedste praksis for bekæmpelse er derfor stort, eftersom både 

kræfter og ressourcer i nogle tilfælde bruges unødvendigt eller helt forgæves.  

 Med udgangspunkt i et EU-LIFE projekt omhandlende metoder til bekæmpelse af Rosa 

rugosa med start i 2010 ved Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune, bliver der i nærværende 

specialerapport sat fokus på bekæmpelsen af Rosa rugosa. Herunder ønskes det at tydeliggøre, at 

der eksisterer et stort behov for kontrollerede og oplysende forsøg til udviklingen af gode og 

effektive bekæmpelsesmetoder til en nødvendig fremtidig bekæmpelse af Rosa rugosa i sårbare 

naturområder. Hertil præsenteres og diskuteres foreløbige resultater fra LIFE-projektet. 

 De præsenterede resultater er imidlertid kun baseret på data fra projektets første 

vækstsæson. Andre kortvarige forsøg med bekæmpelse af Rosa rugosa har ikke vist nogen 

udpræget og entydige resultater (Andersen og Ravn, 2007; Madsen, 2007; Nilsen et al., 2008), så 

det forventes ikke, at nærværende specialerapport vil kunne forudsige den bedste praksis for 

bekæmpelse af Rosa rugosa. Dog ønskes det ud fra emnets belysning samt projektets metoder og 

resultater, at kunne give kvalificerede bud og forslag til videre udvikling af det igangværende 

LIFE-projekt og til etableringen af fremtidige forsøg, der skal påvise den bedste metode til 

bekæmpelse af Rosa rugosa.  
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2. Baggrund  

2.1 Definition på en invasiv art. 

Der findes mange forskellige definitioner på betegnelsen en invasiv art og følgende gives et par 

eksempler.  

  

 ”En invasiv art er en introduceret art, der etablerer sig i naturlige eller seminaturlige 

økosystemer eller habitater, hvor den fører til ændringer og truer den oprindelige biologiske 

diversitet” (IUCN, 2000). 

  

 ”En invasiv planteart er en indslæbt planteart, der fortrænger andre plantearter og deres 

tilknyttede dyreliv og som forrykker den økologiske balance” (Nielsen, 2007). 

 

 ”Det dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af 

verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt” (Naturstyrelsen, 2011). 

 

  

 Termerne brugt i disse definitioner varierer, hvilket kan have stor betydning for den 

generelle forståelse og specifikke opfattelse af en invasiv art. Tilmed findes der i litteraturen et 

meget kontekstvarierende brug og meget forskellige forklaringer på begreberne invasiv, 

introduceret og hjemmehørende art, hvilket giver anledning til yderligere forvirring og 

misforståelser (Colautti og MacIsaac, 2004; Richardson et al., 2000). Ser man på ovenstående 

definitioner, er deres overordnede betydning dog den samme, hvormed begrebet ”en invasiv art” 

i denne sammenhæng har en negativ betydning.  

 Jeg har under arbejdet med nærværende specialerapport valgt at forholde mig til kun en af 

ovenstående definitioner. I min indledende litteraturgennemgang er jeg flere gange stødt på 

definitionen fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN (Miljøministeriet, 2009b; 

Thomsen et al., 2008; Weidema, 2000), hvormed denne er valgt. I definitionen indgår termerne 

”introduceret” og ”biologisk diversitet”. Til forklaring af disse termes betydning og anvendelse i 

forhold til nærværende speciale, forholder jeg mig igen til IUCN‟s definitioner.   

En introduceret art er hermed en art, underart eller lavere taxon, der forekommer udenfor sit 

naturlige og oprindelige geografiske udbredelsesområde. Dette vil sige, at arten forekommer i 

områder, hvortil den ikke selv har kunnet sprede sig ved sine naturlige spredningsprocesser, og 

at introduktionen af pågældende art derfor direkte eller indirekte er forårsaget af antropogene 

aktiviteter (IUCN, 2000). 
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 Ifølge IUCN betyder ”biologisk diversitet” al variabilitet blandt alle levende organismer og 

de økologiske komplekser de er en del af. Dette inkluderer diversitet indenfor enkelte arter, 

mellem arter og mellem økosystemer.  

 

 

2.2 Invasive arter – et problem  

Som definitionen for en invasiv art fastslår, truer invasive arter den biologiske diversitet. Endda 

regnes introducerede invasive arter, som tidligere nævnt, at udgøre en så stor en trussel mod den 

globale biodiversitet, at kun truslen fra habitatødelæggelse, habitatfragmentering og det direkte 

tab af naturområder overgår denne (IUCN 2000).  

 Grunden til, at de invasive arter i dag udgør en stigende trussel mod biodiversiteten, ligger 

i en tiltagende og omfattende globalisering (Hulme, 2009). Med kortere transporttider end aldrig 

før, voksende turisme og mere omfattende handel mellem kontinenter, kan arter nu krydse de 

naturlige fysiske barrierer, der før afgrænsede deres naturlige udbredelsesområde. Dette tilmed 

med en hastighed og i et omfang, der langt overstiger den rate, hvormed arterne spredes naturligt 

(Hamann, 2001; Lomolino et al., 2010). Dette har ført til en eksplosiv stigning i forekomsten af 

introducerede arter i mange områder, hvorfor antallet af for eksempel introducerede plantearter i 

nogle geografiske områder udgør mere end 50 % af alle registrerede planter. Dette er især 

tilfældet for isolerede øer som Bermuda, Hawaii, Cookøerne og New Zealand, hvilke i kraft af 

deres isolation og få oprindelige hjemmehørende arter, er meget sårbare for introduktioner af nye 

arter (Lomolino et al., 2010; Lonsdale, 1999). 

 På figur 2.1 ses udviklingen i antallet af introduktioner i Danmark fra år 1700 til år 2000. 

Tendensen er fortsat, idet der ifølge The European Network on Invasive Alien Species 

(NOBANIS) i dag findes 2682 introducerede arter i Danmark (NOBANIS, 2011).  
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 En generel tommelfingerregel kaldet ”the tenth rule” fremsiger, at kun 10 % af alle 

introducerede arter vil etablere sig i sit nye område. Af disse vil igen kun 10 % opføre sig 

invasivt (Williamson, 1993). Trods det, at kun 1 % af alle introducerede arter ifølge nævnte 

regel, vil opføre sig invasivt, giver denne lille andel alligevel store økologiske, økonomiske og 

sundhedsmæssige problemer verden over (Davis, 2009; Gren et al., 2009; Pimentel et al., 2005). 

 Ved økologiske problemer tænkes der i denne sammenhæng på de invasive arters effekt på 

den globale biodiversitet. F.eks. kan invasive arter indgå i og påvirke lokale fødekæder, bære 

parasitter og patogener, danne hybrider med relaterede arter og forurene den genetiske pulje i 

oprindelige populationer af samme art. Tilmed kan invasive arter udgøre en ny ressource, indgå i 

konkurrence med eller være giftig for andre organismer (Hamann, 2001; Weidema, 2000). Som 

et eksempel kan Australiens invasive sukkerrørtudse (Bufo marinus) nævnes. Denne viste sig 

efter introduktion at være giftig for sine australske fjender, hvilket resulterede i en reduktion 

blandt nogle af Australiens hjemmehørende slanger og andre arter prædaterende på tudser 

(Phillips et al., 2003).  

 Invasive arter kan også påvirke sammensætningen og tilgængeligheden af næringsstoffer, 

fysiske faktorer som lys, plads og jordstruktur (Davis, 2009). Eksempelvis har den invasive 

vandremusling (Dreissena polymorpha) påvirket og udkonkurreret hjemmehørende muslinger i 

ferske akvatiske økosystemer i USA og efterhånden også i Danmark, da denne reducerer 

mængden af både føde og ilt. På samme tid giver vandremuslingens vandfiltrering mere klart 

vand søer og vandløb, hvilket med tiden resulterer i ændrede økosystemer (Miljøministeriet, 

2009b; Pimentel et al., 2005). Et ændret økosystem er også resultatet af forekomsten af to 

 
Figur 2.1 Det akkumulerede antal af introducerede arter der er 

registreret i den danske natur i perioden 1700-2000 fordelt på 

planter og dyr (Miljøministeriet, 2009b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 
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invasive plantearter (Myrica faya og Leucaena leucophylla) på Hawaii, da disse planters 

symbiose med kvælstoffikserende bakterier fører til en større tilgængelighed af kvælstof i den 

ellers meget næringsfattige jord på Hawaii (Hamann, 2001). 

 Ofte kan de invasive arter påvirke de oprindelige økosystemer i en sådan grad, at balancen 

i økosystemerne helt forskubbes, hvilket i værste fald kan føre til et tab af arter og dermed tab af 

biodiversitet. For eksempel har predation og herbivori af introducerede og senere invasive 

pattedyr som geder, svin og katte skabt omfattende ændringer i Galápagosøernes specielle 

økosystemer og udkonkurreret flere unikke arter som eksempelvis den store landskildpadde 

(Hamann, 2001). Også den invasive brombær (Rubus niveus) har ført til et stort tab af 

biodiversitet på Galápagosøerne, der har stor værdi for den globale biodiversitet (Vince, 2011). 

Rosa rugosa, som er omdrejningspunktet i denne opgave, kan med sin skygge påvirke 

hjemmehørende arter i en sådan en grad, at disse med tiden vil forsvinde fra områderne, hvor 

Rosa rugosa spreder sig (Ejrnæs og Strandberg, 2007; Isermann, 2008b).  

 Foruden en stor økologisk omkostning ved introduktionen af invasive arter forekommer 

også en stor økonomisk omkostning, idet introduktioner af invasive arter kan føre til store 

økonomiske tab i landbruget, skovbruget og industrien (Gren et al., 2009; Pimentel et al., 2005). 

Derudover er bekæmpelse og kontrol af invasive arter ofte meget dyr og omfattende. F.eks. viser 

opgørelser fra England, at invasive pattedyr medfører skader og udgifter til bekæmpelse for i alt 

239 millioner pund pr. år. (Miljøministeriet, 2009b). En svensk opgørelse viste også en anseelig 

udgift til invasive arter, da Sveriges økonomiske omkostning i form af bekæmpelse af og 

skadestab fra landets 13 mest invasive arter, blev estimeret til mellem 1620 og 5080 millioner 

svenske kroner pr. år (Gren et al., 2009).   

 Selvom der, som i det engelske og svenske eksempel, findes opgørelser over 

omkostningerne af invasive arter, giver disse ikke altid de reelle økonomiske omkostninger af 

invasive arters forekomst. Dette skyldes, at tabet af hjemmehørende arter, naturtyper og 

æstetiske værdier også udgør et vist værditab. Dette blev blandt andet konkluderet af Pimentel et 

al. (2005), under deres opgørelse af omkostningerne af invasive arter i USA. Her blev det 

vurderet, at de reelle omkostninger af invasive arter i USA, var langt højere end opgørelses 

estimerede værdi på 120 milliarder dollars om året, hvis tabet af arter, naturtyper og æstetiske 

værdier kunne værdisættes i kroner og ører.     

 I Danmark viste en opgørelse fra 2002 af Skov og Naturstyrelsen, at alene bekæmpelse af 

arten kæmpe-bjørneklo årligt havde kostet 40.000 arbejdstimer samt 22.8 millioner kroner 
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(Miljøministeriet, 2009b). Der findes ifølge NOBANIS (2011) 29 invasive arter i Danmark og 13 

arter, der potentielt med tiden kan blive invasive. Der findes for flere af de invasive arter ikke 

nogen fælles national bekæmpelsesstrategi, hvorfor det er svært at bekæmpe og kontrollere 

invasive arter i et så tilstrækkeligt omfang, at truslen mod den biologiske diversitet mindskes og 

omkostningerne i form af tabt biologisk mangfoldighed reduceres.  

 

  

2.3 Retslige foranstaltninger  

Invasive arters negative indflydelse på både biodiversitet, økonomi og samfund har de seneste år 

fået en bevågenhed større end nogensinde før (Anker, 2001; Miljøministeriet, 2009b). I 

lovmæssige sammenhænge er påbud og muligheder for bekæmpelse, kontrol og regulering 

derfor generelt kendetegnet ved formålet om at reducere de økonomiske omkostninger men også 

at beskytte hjemmehørende arter og sikre den biologiske mangfoldighed.  

 

2.3.1 Internationale aftaler og forpligtigelser 

En succesfuld kamp for biodiversiteten og mod truslen fra invasive arter stiller krav om 

samarbejde over landegrænser. Der findes derfor flere globale og internationale aftaler, der 

forpligtiger medlemslande til at forebygge, kontrollere og udrydde invasive arter.   

 Konventionen for biologisk mangfoldighed, Biodiversitetskonventionen, er en global aftale 

for opretholdelse af biologisk mangfoldighed. Konventionen har det formål at bevare og beskytte 

den biologiske mangfoldighed samt at sørge for en bæredygtig udnyttelse af naturens biologiske 

ressourcer (Anon., 1992). Ifølge konventionens artikel 8 skal alle medlemslande, så vidt det er 

muligt, forhindre indførsel af og kontrollere eller udrydde fremmede arter, der kan udgøre en 

trussel mod økosystemer, levesteder og/eller enkelte arter. Med konventionens retslige binding 

vil der, under en diskussion og argumentation for bekæmpelse af invasive arter, ofte refereres til 

konventionens artikel 8, da medlemslandene med deres underskrift og godkendelse af 

konventionen er forpligtiget til at følge dennes påbud (Anker, 2001).  

 Internationale aftaler som Ramsarkonventionen og Plantebeskyttelseskonventionen kan 

også have betydning for bekæmpelsen af invasive arter (Anker, 2001; Weidema, 2000). F.eks. er 

der i Ramsarkonventionen vedtaget en resolution, hvor det anmodes om kortlægning, 

identifikation og prioritering af fremmede arter, der kan udgøre en trussel mod vådområder og de 
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arter, der hører hjemme i disse naturtyper. I Plantebeskyttelseskonventionen kan de invasive 

arter være omfattet af konventionens anvendelsesområde, i det omfang arterne optræder som 

planteskadegørere (Miljøministeriet, 2009b). 

 Der findes endnu ikke på EU-niveau en fælles ramme for reguleringen af invasive arter til 

trods for, at disse er udpeget som et område af stor betydning for bevarelsen af biologisk 

mangfoldighed. Den europæiske Bernkonvention har som formål at beskytte Europas vilde dyr 

og planter samt disses levesteder og fastsætter, at de deltagende lande skal føre streng kontrol 

med indførslen af ikke hjemmehørende arter (Anker, 2001). Også EU's Habitatdirektiv sætter 

med dens fælles ramme for beskyttelse af vilde dyr og planter fokus på introduktioner af ikke-

hjemmehørende arter. Medlemslandene skal herunder regulere tilsigtede introduktioner, så disse 

ikke skader hjemmehørende planter og dyr (Miljøministeriet, 2009b).  

   

2.3.2 Nationale regler for forvaltningen af invasive arter 

Der findes i Danmark ikke en samlet retslig ramme for forebyggelse, kontrol og bekæmpelse af 

invasive arter. Derimod findes forskellige bestemmelser, der har relevans for håndteringen af 

invasive arter. Disse findes i forskellige sektorlovgivninger og bliver hermed også administreret 

af forskellige sektormyndigheder (Miljøministeriet, 2009b) 

 Naturbeskyttelsesloven (2009) værner om Danmarks natur og dens hjemmehørende arter 

med sin generelle beskyttelse af vilde dyr og planter, deres levesteder, samt landskabelige og 

kulturhistoriske værdier. Med denne lægges der stor vægt på fredning og beskyttelse af bestemte 

naturtyper og naturområder i Danmark med tilhørende vilde planter og dyr. I lovens kapitel 5 

findes bestemmelser, der beskytter vilde dyre- og plantearter. I § 30 gives miljøministeren 

bemyndigelse til at fastsætte regler, der kan beskytte, bevare og regulere vilde dyre- og 

plantearter (Anon., 2009). Lovens § 31 regulerer udsættelse/udplantning af ikke-hjemmehørende 

planter og dyr, hvormed der ifølge denne kan stilles krav om, at plantearter, der ikke findes 

naturligt vildtvoksende i Danmark kun kan udsættes/udplantes med særlig tilladelse. Disse 

muligheder for regulering er ikke benyttet og tilmed indeholder § 31 ikke bestemmelser om 

bekæmpelse af allerede introducerede eller udsatte arter i strid med § 31.      

 En anden lov, der kan understøtte bekæmpelsen af invasive arter er ”Lov om drift af 

landbrugsjorder”. Her kan der, efter lovens § 10, fastsættes en liste over arter, der kan gøre skade 

på afgrøder, naturen eller landskabet og derfor anses som uønskede. Tilmed giver loven 

mulighed for fastsættelse af regler for bekæmpelse samt kontrol af og forebyggelse mod disse 
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arter - herunder at ejere og brugere kan pålægges at foretage bekæmpelsen. Listen omfatter på 

nuværende tidspunkt kun kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) og flyvehavre (Avena 

fatua). Dog overvejes en udvidelse af listen, idet der fra mange kommuner er et ønske om, at 

rynket rose (Rosa rugosa) tilføjes listen (Miljøministeriet, 2009b). Også andre velkendte 

invasive arter som japansk pileurt (Fallopia japonica), kæmpe pileurt (Fallopia sachalinensis), 

gyldenris (Solidago canadensis og Solidago gigantea) og glansbladet hæg (Prunus serotina) er 

kandidater til at blive tilføjet listen.    
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3. Rynket rose (Rosa rugosa) - en invasiv art i Danmark. 

3.1 Rosa rugosa – biologi og udbredelse 

Rosa rugosa har sit oprindelige udbredelsesområde i det nordøstlige Asien, hvilket inkluderer det 

nordlige Japan, den Koreanske Halvø, Nordøst Kina og det østlige Rusland. Her findes den både 

i stabile klitlandskaber, artsrige enge og på stenede skrænter - dog primært i kystnære og 

veldrænede områder i lave højder (Bruun, 2005). Uden for sit oprindelige udbredelsesområde 

findes Rosa rugosa naturaliseret i den nordlige, vestlige og centrale del af Europa samt i Nord 

Amerika (Bruun, 2005; Weidema, 2006). Figur 3.1 viser udbredelsen af Rosa rugosa. Her ses 

det, at der også findes et antal spredte naturaliserede forekomster i Asien.  

 

 

  

 I sine introducerede områder findes Rosa rugosa, som i sit oprindelige udbredelsesområde, 

primært i tørre kystnære habitater, men også i eksempelvis haver, parker, levende hegn og 

vejrabatter (Bruun, 2005; Weidema, 2000). Dette antyder, at Rosa rugosa besidder en bredere 

 
Figur 3.1: Udbredelseskort for Rosa rugosa. Naturlig udbredelse er angivet med blå 

prikker, naturaliserede forekomster i egne, hvortil arten er indført, er markeret med 

røde prikker (Bruun, 2007) 
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økologisk niche i sit introducerede udbredelsesområde end i sit oprindelige udbredelsesområde 

(Isermann, 2008a; Jacobsen og Ejrnæs, 2004).    

 Rosa rugosa, på dansk rynket rose, hører til rosenslægten (Rosa) under rosenfamilien 

(Rosaceae). Rosa rugosa er en opret bestanddannende busk, der kan blive op til 2,5 meter høj. 

Stænglerne er ofte forgrenede med mange tætsiddende torne i alle størrelser. Bladene 

forekommer som 7-9 rundtakkede småblade og er rynkede (deraf det danske navn) med en 

skinnende mørkegrøn voksagtig overside og lysegrøn filthåret underside. Planten blomstrer i 

juni-juli med, i de fleste tilfælde, enlige mørkt rosa-farvede eller hvide kronblade. Blomsterne er 

desuden nektarløse, 6-9 cm i diameter og har en meget stærk duft. Frugten, der for alle arter i 

rosen-slægten kaldes hyben, er for Rosa rugosa fladtrykt kugleformet med en skinnede rød farve 

ved modenhed (Bruun, 2005; Frederiksen et al., 2006). 

 Rosa rugosa formerer sig både ved frøspiring og vegetativt. Frøproduktionen er anselig og 

en voksen klon af Rosa rugosa kan potentielt producere 600-1300 frø pr. m
2
 (Bruun, 2005; 

Reddersen, 2008). Både frø og hyben spredes af flere vektorer, hvor fugle og vandstrømme 

menes at være de primære spredningsvektorer (Bruun, 2005). Især har hyben fra Rosa rugosa en 

god evne til at flyde og kan i nogle tilfælde holde sig flydende op til 40 uger, hvorefter frøenes 

spireevne stadig er intakt (Jessen, 1958). Frøene er generelt meget villige til at spire og 

undersøgelser i nordvestjyske klithabitater har vist, at spredningen af Rosa rugosa i disse 

områder primært er begrænset af frøtilførslen, da planten under forsøget gerne etablerede sig, når 

først frøene var til stede (Kollmann et al., 2007).  

 Efter etablering vil en ny klon sprede sig vegetativt med rhizomer, hvorfra nye skud og 

rødder dannes. Da rhizomerne i lang tid opretholder forbindelsen til moderplanten, danner Rosa 

rugosa med tiden et tæt, stærkt og godt forbundet rodnet (Bruun, 2005). Den vegetative 

formering er den mest omfattende sprednings- og formeringsform for Rosa rugosa og en enkelt 

klon kan herved øge sin diameter med op til 1 meter om året (Kollmann et al., 2009b). Tilmed 

kan afslåede rødder og rhizomer skyde igen og danne nye levedygtige kloner (Kollmann et al., 

2009a; Weidema, 2006).   

 Der forekommer ingen begrænsninger for, hvor Rosa rugosa kan vokse og gro. Bruun 

(2005) giver ved en omfattende beskrivelse af Rosa rugosas biologi flere eksempler på 

undersøgelser, der viser, at arten tolererer både hård tørke, lavt næringsstofniveau, høje 

saltkoncentrationer, ekstreme temperaturer, forskellige jord-pH, sandpålejring og gentagende 

ødelæggelse af over- og underjordisk biomasse. Oven i købet viste nogle af disse påvirkninger at 
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fremme væksten hos Rosa rugosa. F.eks. fandt Belcher (1977), at en sandpålejring på 30 cm 

førte til højere overlevelse af rosenplanterne gennem vækstsæsonen.  

 Rosa rugosa er i flere lande noteret som en invasiv art. Dette gælder landene langs det 

nordlige Atlanterhav, Nordsøen og Østersøen, hvilket inkluderer Danmark, Norge, Sverige, 

Litauen, Holland og Tyskland (Bruun, 2005). Tilmed breder Rosa rugosa sig stadig mod nord 

langs kysterne i Norge og Finland og er fundet ved Tromsø næsten 70° nord. Planten er dog 

endnu ikke fundet naturaliseret på Færøerne eller Island, trods det, at den på Færøerne findes i 

haver, hvor den producerer spiredygtige frø (Weidema, 2006; Weidema, 2000). 

 

 

3.2 Rosa rugosa i Danmark. 

3.2.1 Introduktion og udbredelse. 

Rosa rugosa blev introduceret til Europa i slutningen af 1700 tallet. Først i midten af 1800-tallet 

blev planten mere almindelig, og de første danske beskrivelser af Rosa rugosa forekommer i 

1845, 1871 og 1875 fra henholdsvis Forsthaven ved Charlottenlund, Landbrughøjskolens have 

og Købehavns Universitets botanisk have (Weidema, 2000; Østergaard, 1953). Allerede i 1875 

blev Rosa rugosa for første gange noteret som naturaliseret i den danske natur (Weidema, 2000)  

 Med en stigende popularitet som haveplante i starten af 1900-tallet og senere som en 

robust læplante, blev Rosa rugosa udplantet i haver og mange andre steder, hvorfra den har 

spredt sig. Især i forbindelse med 50‟ernes sommerhusbyggerier blev den hårdføre plante i stor 

stil udplantet i beplantninger til læ og afskærmning, hvilket er den primære årsag til plantens 

nuværende udbredelse i Danmark (Weidema, 2000; Østergaard, 1953). Tilmed menes en fortsat 

udplantningen af Rosa rugosa i vildtremisser, langs veje og læhegn stadig at være den primære 

grund til, at planten introduceres i nye områder i Danmark (Kollmann et al., 2010). 

 I dag er Rosa rugosa den mest almindelige invasive planteart i Danmark og lader ikke til at 

være begrænset af hverken klima, jordbundsforhold eller andet i den danske natur (Kollmann et 

al., 2010). Som nævnt findes Rosa rugosa næsten alle steder, hvor lys og plads tillader planten at 

gro. På baggrund af sandsynlighedsberegninger i 5x5 km
2
 rudefelter efter data fra ”Atlas Flora 

Danica-projekt”, er sandsynligheden for forekomst af Rosa rugosa endda beregnet til over 0,78 

for hele landet (Kollmann et al., 2010). På figur 3.2 ses udbredelseskortet for Rosa rugosa i 

Danmark.  
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 Rosa rugosa har med sin tolerance for tørke, lavt næringsstofniveau, saltpåvirkning og 

sandpålejring stor succes i især næringsfattige og kystnære områder, hvorfor planten i stor 

udstrækning forekommer på overdrev, langs strande og i klitlandskaber (Bruun, 2005; Weidema, 

2006). Dette fremhæves i en opgørelse over forekomsten af Rosa rugosa i Habitatdirektivets 

naturtyper. Her viste resultaterne, baseret på data fra det terrestriske overvågningsprogram 

NOVANA, at antallet af Rosa rugosa-forekomster samt størrelsen og omfanget af disse var 

størst i de tørre klitlandskaber og på overdrev. Tilmed viste opgørelsen, at Rosa rugosa forekom 

på 42 ud af 202 intensive overvågningsstationer og i 12 ud af 18 lysåbne naturtyper. Disse 

naturtyper inkluderede strandeng, grå-grøn klit, klithede, klitlavning, enebærklit, tør hede, tørt 

overdrev, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng, avneknippemose og rigkær (Bruus et al., 

2007; Ejrnæs og Strandberg, 2007), hvilket i høj grad illustrerer Rosa rugosa‟s økologiske brede 

niche og omfattende udbredelse i lysåben natur.  

 
Figur 3.2: Udbredelseskort for Rosa rugosa i 

Danmark. Baseret på data fra Atlas Flora Danica 

(Kollmann et al., 2010)  
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 I løbet af de sidste år har Rosa rugosa spredt sig i de meget sårbare og værdifulde 

klitlandskaber, hvorfor sandsynligheden for at observere Rosa rugosa i Habitatdirektivets stabile 

klittyper mellem 2004 til 2007 steg fra 0.18 til 0.28 (Damgaard et al., 2010).  

 

3.2.2 Rosa rugosas effekt på biodiversiteten.  

Rosa rugosa anses af mange som en busk med mange positive egenskaber. Plantens tætte 

bladdække giver læ og afskærmning for både mennesker og dyr og blomsterne kan duftes på 

lang afstand. Tilmed kan både blomster og frugter anvendes i madlavning til f.eks. snaps, 

syltetøj, dekoration osv. Effekterne af Rosa rugosa‟s forekomst er dog overvejende negativ.  

 Især har Rosa rugosa en negativ effekt på vegetationen og diversiteten i de områder den 

breder sig i, da antallet af arter ofte reduceres i takt med, at Rosa rugosa bliver mere 

dominerende (Isermann, 2008a; Isermann, 2008b; Thiele et al., 2010). Dette skyldes primært, at 

Rosa rugosa bortskygger den tilstedeværende vegetation, der i de invaderede områder ofte 

repræsenteres af lave og meget lyskrævende plantearter (Bruun, 2005; Ejrnæs og Strandberg, 

2007). Undersøgelser har vist, at et bladdække på 20 % af Rosa rugosa mere end halverer 

lysintensiteten, hvilket endda hurtigt reduceres til kun en tiendedel med et bladdække på 50 % 

(Isermann, 2008b). Dette kan ses på figur 3.3, hvor forholdet mellem relativ lysintensitet og 

bladdække af Rosa rugosa er afbildet.  

 

 

 

 

 
Figur 3.3: Forholdet mellem bladdække af Rosa rugosa og den 

relative lysintensitet under bladdækket (Isermann, 2007).  
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 Sådanne lysforhold kan de lysåbne naturtypers meget lyskrævende plantearter ikke 

overleve, hvorfor disse ofte forsvinder i takt med Rosa rugosa‟s spredning. I nogle tilfælde vil 

andre mere skyggetolerante arter etablere sig under rugosa-dækket, men resultatet af Rosa 

rugosa‟s spredning vil dog som nævnt være et ændret plantesamfund med færre arter.  

 Dette bekræftes af flere studier, hvor sammenhængen mellem antallet af plantearter og 

forekomsten af Rosa rugosa undersøges (Isermann, 2008a; Isermann, 2008b; Johnsen og 

Vestergaard, 2007; Reddersen, 2006; Thiele et al., 2010). Blandt andet fandt Isermann (2008b) 

ved en sammenlignende undersøgelse af Rosa rugosa og havtorn (Hippophae ramnoides) i 

nordtyske grå klithabitattyper, at både antallet af arter og diversiteten faldt med stigende 

tilgroning af begge buskarter. Dog viste undersøgelsen, at Rosa rugosa havde en mere 

omfattende skyggeeffekt og at tilgroning af denne førte til et langt lavere artsantal samt et 

hurtigere fald i diversiteten sammenlignet med havtorn. Tilmed var arterne, der forsvandt under 

rugosa-dækket, typiske og naturlige for vegetationen i grå klithabitater, hvilket et dække af 

havtorn alligevel tillod i et vist omfang (Isermann, 2008b).  

 Også Johnsen og Vestergaard (2007) fandt et generelt fald i antallet af arter under deres 

undersøgelser af Rosa rugosa‟s effekt på vegetation og jordbundsforhold. Tilmed forekom der, 

med et stigende dække af Rosa rugosa, en ændring i artssammensætningen, hvor naturlige 

klitarter blev erstattet af mere næringskrævende arter. I overensstemmelse med dette, blev en 

stigning i jordbundens indhold af organisk materiale, ledningsevne og kvælstof målt med 

stigende tilgroning.  

 Med tabet af plantearter samt ændringer af plantesamfund og økologiske forhold i de åbne 

klit- og overdrevshabitattyper forsvinder også levesteder for mange insekter, smådyr og fugle. 

Dette skyldes, at der til habitaternes åbne og lave vegetation tilhører mange lys- og 

varmekrævende arter, hvilke derfor vil forsvinde med planterne, når Rosa rugosa spreder sig 

(Ejrnæs et al., 2010; Ellemann et al., 2001). I nogle tilfælde afhænger insekters eller andre 

smådyrs overlevelse endda af bestemte plantearter. F.eks. er der til mindst fem af følgende – 

forholdsvis almindelige – plantearter forbundet forskellige sommerfugle; gul- og hvid snerre 

(Galium verum og Galium mollugo), bidende stenurt (Sedum acre), almindelig røllike (Achillea 

millefolium), kornet stenbræk (Saxifrage granulata), sankthansurt (Hylotelephium telephium), og 

markbynke (Artemisia campestris) (Buhl, 2003). Alle er arter, der forekommer i habitattyper, 

hvor Rosa rugosa spreder sig, hvormed forekomsten af både planter og sommerfugle med tiden 

vil mindskes.  
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 Ud over insekterne er også markfirbenet og strandtudsen nogle af de arter, der forekommer 

i de dynamiske åbne naturtyper. Disse kræver foruden varme og lav vegetation også blotlagte 

sandpartier for henholdsvis at kunne lægge æg og søge føde (Adrados, 2008). Hermed vil 

tilgroningen af Rosa rugosa have en negativ effekt på udbredelsen af både markfirbenet og 

strandtudsen, som begge er fredede dyrearter, der tilmed også beskyttes af EU‟s Habitatdirektiv. 

Tilgroning af andre blotlagte områder som f.eks. strandvolde, kan forringe ynglebiotoper for 

fugle, der yngler på stenede åbne strande (Miljøministeriet, 2004).    

 Foruden den negative effekt på antallet af plante- og dyrearter har Rosa rugosa også en 

negativ effekt på landskabet. Jessen (1958) nævner i sin indledning til sine undersøgelser, at 

forekomster af Rosa rugosa var set som afsæt for dannelse af klitformationer. Herved forandrer 

Rosa rugosa de invaderede habitaters og oprindelige landskab (Weidema, 2000). 

 Ændringer i landskabet ses også på en anden måde, når det åbne landskabs ellers synlige 

terrænformer sammen med den naturlige flora og diversitet forsvinder bag et tykt udglattende 

rugosa-domineret tæppe. Da de åbne landskaber, på grund af bl.a. synlige terrænformer og 

artsdiversitet, besidder stor æstetisk værdi, har Rosa rugosa, trods sine flotte velduftende 

blomster og grønne blade, hermed en æstetisk negativ effekt (Nielsen, 2007). Tilmed danner 

Rosa rugosa tætte krat, der gør de tilgroede områder uigennemtrængelige for mennesker og 

uanvendelige til rekreative formål som for eksempel solbadning, leg og vandreture.  

 

 

3.3 Bekæmpelse af Rosa rugosa 

3.3.1. Hvorfor bekæmpe Rosa rugosa.   

Danmark er med sit medlem og sin underskrift af biodiversitetskonventionen forpligtiget til at 

bevare, beskytte og opretholde den biologiske mangfoldighed. Med artikel 8, stiller 

konventionen et reelt krav til Danmark om at forhindre spredningen af Rosa rugosa samt at 

kontrollere og bekæmpe denne i det omfang, det er muligt. Foruden dette krav forekommer en 

række andre argumenter for at bekæmpe Rosa rugosa i Danmark.  

 Naturtyperne, hvori Rosa rugosa primært forekommer, udgør en betydelig del af den 

lysåbne danske natur, der inkluderer klitter, heder, moser, ferske enge, strandenge og overdrev. 

Disse har de seneste år været i stærk tilbagegang, hvorfor den lysåbne natur i dag udgør under 10 

% af Danmarks samlede areal (Levin og Normander, 2008). Trods denne lille andel 
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repræsenterer den lysåbne natur noget af Danmarks mest værdifulde og oprindelige terrestriske 

natur, da disse områder ikke har været opdyrkede, men derimod blevet holdt lysåbne af 

eksempelvis græsning eller høslet (Ellemann et al., 2001; Kollmann et al., 2010; Wind, 2010). 

Specielt findes mange sjældne og særlige arter tilknyttet den lysåbne natur, hvilket Den Danske 

Rødliste i 1997 viste, da hele 63 % af plantearterne på denne var hjemmehørende i lysåbne 

naturtyper (Ellemann et al., 2001). Især er overdrevene artsrige, hvilket en for nylig opdateret 

rødliste viser, da overdrevene, sammen med hederne, var hjemsted for 21 % af de undersøgte 

arter. Heraf var 1/6 rødlistede (Wind, 2010). Også i kystlandet og klitterne, som er meget speciel 

og unikt for Danmark, forekommer en stor artsrigdom, og hertil var 13 % af de undersøgte arter 

hjemmehørende.  

 Med et så stort antal af hjemmehørende arter i de naturtyper, hvor Rosa rugosa primært 

spreder sig, synes det indlysende at skulle bekæmpe den ekstra trussel Rosa rugosa udgør, da de 

lysåbne naturtypers tilstand og beskedne areal allerede trues af øget næringsstofbelastning, 

habitatødelæggelse, ændret drift og fragmentering (Ejrnæs et al., 2010; Ellemann et al., 2001)  

 Flere lysåbne naturområder er i dag udpeget som habitatområder i det europæiske Natura 

2000 netværk. Her er hensigten og målet at beskytte samt bevare bestemte naturtyper og vilde 

dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for Danmark og som tilmed 

repræsenterer vigtige og bevaringsværdige dele af den europæiske natur (Buchwald og Søgaard, 

2000). Af hensyn til dette vil bekæmpelse af Rosa rugosa i nogle af disse områder være en 

nødvendighed, da Habitatdirektivet stiller krav om at beskytte de naturtyper og arter 

habitatområderne er udpeget for.  

 Som undersøgelserne af Ejrnæs og Strandberg (2007) er mange andre undersøgelser og 

opgørelser for udbredelsen af Rosa rugosa baseret på data fra den terrestriske overvågning af 

ovenfornævnte udpegede habitatområder, hvilke repræsenterer en natur, der i naturværdi og 

diversitet ligger over gennemsnittet for dansk natur. Blandt andet indeholder en række af de 

danske habitatområder, hvor Rosa Rugosa spreder sig, særligt truede og værdifulde naturtyper og 

arter på europæisk plan, hvorfor beskyttelse af disse er prioriterede af EU (Buchwald og 

Søgaard, 2000).  Dette gælder f.eks. kystklitterne, da disse ikke findes i samme målestok andre 

steder i Europa. Det er derfor især vigtigt, at spredningen af Rosa rugosa ikke får lov at 

ødelægge netop disse naturtypers karakterer og biologiske værdier, hvilke også i internationale 

sammenhænge er vigtige.  
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3.3.2 Forsøg gjort med bekæmpelse af Rosa rugosa. 

I takt med de seneste årtiers stigende bekymring for både den globale og nationale biodiversitet 

er der i Danmark blevet sat større fokus på invasive arter (Kollmann et al., 2010; 

Miljøministeriet, 2004; Miljøministeriet, 2009b; Nielsen, 2007; Stobberup et al., 2008). Blandt 

andet fremlagde regeringen i 2009 en ”Handlingsplan for invasive arter”, der med udgangspunkt 

i allerede etablerede invasive arter i Danmark skulle give en række anbefalinger til, hvordan 

kampen mod de invasive arter kunne tages op. Det Økologiske Råd (Nielsen, 2007) satte med 

hæftet ”Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter” fokus på de invasive plantearters 

trussel mod den danske biodiversitet samt de landskabelige og rekreative værdier af Danmarks 

naturområder. Med hæftets opsummering af muligheder for og metoder til bekæmpelsen af 

Danmarks mest almindelige invasive arter, blev det konkluderet, at udvikling og udbredelse af 

gode og resultatgivende bekæmpelsesmetoder er vigtigt, hvis en effektiv forebyggelse og 

bekæmpelse af Danmarks invasive plantearter skal opnås.  

 Rosa rugosa har, som Danmarks mest almindelige invasive planteart, fået stor 

opmærksomhed i udviklingen af brugbare og effektive bekæmpelsesmetoder (Kollmann et al., 

2009a; Weidema et al., 2007). Dette skyldes især en stigende bevidsthed om Rosa rugosa‟s 

hastige spredning og negative indflydelse på biodiversiteten samt landskabelige og rekreative 

værdier i områder, den spreder sig i. Der findes dog endnu ikke en overordnet 

bekæmpelsesstrategi for Rosa rugosa (Kollmann et al., 2010; Nielsen, 2007) og bekæmpelsen af 

Rosa rugosa er derfor op til de enkelte beslutningstagere i forvaltningen eller private lodsejere.  

 Dette har ført til mange forskelligartede bekæmpelsesforsøg af Rosa rugosa i den danske 

natur (Agerlund, 2007; Dam, 2011; Hammeken, 2011; Petersen, 2011; Weidema et al., 2007), og 

der findes derfor flere bud på gode og brugbare metoder til bekæmpelsen af Rosa rugosa. Mange 

afprøvede metoder foretages dog ofte kun i deres enkelte tilfælde og uden konkret eller brugbar 

dokumentering af metode eller effekt. For at påpege og illustrere dette, findes i tabel 3.1 et 

sporadisk udsnit af udførte forsøg i bekæmpelsen af Rosa rugosa i Danmark. Læg her mærke til, 

at effekten i alle tilfælde er en vurderet effekt gjort af udøveren. Tabellen viser tilmed, ud fra 

sine kun relativt få eksempler den forskellighed, der forekommer mellem 

bekæmpelsesforsøgene, hvad angår både udøver, størrelse af områder, metode og budget.   
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Udøver og lokalitet Areal Bekæmpelses-metode Periode  
Vurdering/ 

dokumentering  
Vurderet effekt Budget 

Djursland kommune (Petersen, 

2011) 

Strandområde. 

Spredte forekomster  

ca. 10 ha. 
2x slåning forår og efterår. 2008-2009 Visuel 

Middel effekt  

I et vist omfang 

reduceret 

50.000 kr./år. 

Fugleværnsfonden (Nielsen, 

2011) 

Strandeng. Hyllekrog, Lolland 

En forekomst på 

100 m2 

Opgravning 

Ingen opfølgning 
2007 Visuel/billeder 

Effektivt, men 

tilgroning senere 

Omkostninger til løn af 

Naturvejleder 

Strandeng. Hyllekrog, Lolland ? Optrækning/opgravning 2010 ? ?  Frivilligt tiltag 

Grundejerforeningen 

Ørnbjerg (Dam, 2011)  

Klitlandskab  

Spredte 

forekomster,  

fordelt på 50 ha. 

Slåning efterår  

2x Roundup forår og efterår. 

Efterfølgende slåning  

Tilplantning med Hjælme  

2007-2008 
Visuel/metode 

dokumenteret 

Effektiv, total 

udryddelse 
10.000 kr. 

Privat, Knud Hammeken 
(Hammeken, 2011) 

Strandeng 

1600 m2  

fordelt på 2 ha 

Slåning forår  

1x Roundup på genvækst  
2003-2007 

Visuel/Metode 

dokumenteret 

Effektiv, total 

udryddelse 
Ca. 17 mandetimer/år 

Naturstyrelsen Vendsyssel 

(Jensen, 2011) 

Hirsholmene 

3 forekomster x 100 

m2 

Slåning 1 gang/ugen med 

plæneklipper.  

Forudgående slåning 

2009 -  Visuel Meget effektiv  ? 

Hirsholmene  300-400 m2 Tildækning med plastisk 2009 Visuel ? ? 

- 
Spredte forekomster 

fordelt på 10 ha 

Græsning med får (? stk.). 

Forudgående slåning  
- Visuel God effekt 

Udgifter til hegn ca. 

70.000 kr. +  dyrehold  

Samsø (Manstrup, 2011) 

Strandoverdrev 

Tætte spredte 

forekomster fordelt 

på 12 ha. 

Græsning med får (ca.25 stk.) 

(forudgående slåning) 
2008-2013 Visuel/billeder 

Meget stor effekt, 

væsentligt reduceret 
Ikke opgjort*  

Vordingborg kommune (Skov, 

2011)  

Eng/strandeng 

Spredte forekomster 

på i alt 100 m2 

fordelt på 7 ha 

Grasping med malkegeder (20 

stk.) 
2009 -  Visuel 

Middel effekt. 

Reduceret 

Udsigt til stor effekt 

Udgifter til hegn 

300 kr/ged/sæson 

Klit  
En forekomst på 

2000 m2 
Opgravning. 

Privat ansvar for opfølgning.  
-  - ? 15.000 kr. 

* Det er vurderet at etableringen af ét nyt hegn giver ekstra 100 tilsyn/år (Manstrup, 2011).   

Tabel 3.1: Resultater af en sporadisk opgørelse af udførte bekæmpelsesforsøg af Rosa rugosa i Danmark, indsamlet ved personlig henvendelse til udøveren. Et 

spørgsmålstegn (?) i skemaet angiver status ”indtil videre ukendt”. En streg (–) angiver, at informationen under henvendelse ikke blev oplyst eller adspurgt om. 
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 Tabel 3.1 bekræfter, at Rosa rugosa bekæmpes flere steder i Danmark, men at bekæmpelsen 

foretages med de enkelte forvalteres eller privatpersoners eget initiativ og overbevisning. Derfor 

forekommer der ofte ingen sammenhæng mellem bekæmpelsesmetoderne og deres tidshorisont. I de 

fleste tilfælde forekommer heller ingen dokumenteret opsamling eller reel vurdering af de enkelte 

bekæmpelsesforsøg. Hermed er effekten af én bekæmpelsesmetode ofte ukendt i forhold til effekten 

af en anden bekæmpelsesmetode. Samtidigt kan bekæmpelsesforsøgenes opnåede resultater ikke 

med sikkerhed tilskrives de bestemte metoder eller i så fald hvilken del af metoden. 

Bekæmpelsesstrategien lagt af f.eks. Grundejerforeningen Ørnbjerg, resulterede i en succesfuld 

lokal udryddelse af Rosa rugosa (Dam, 2011). Her vides det dog ikke, om resultatet skyldes brugen 

af Roundup, måden hvormed Roundup blev brugt eller den efterfølgende tilplantning med anden 

vegetation. I tilfældet med den meget jævnlige slåning på Hirsholmene (Jensen, 2011) vides det 

ligeledes ikke, om samme gode effekt ville kunne opnås med et mindre antal slåninger.  

 Hermed forekommer stadig stor usikkerhed og mangel på viden om den bedste og mest 

effektive metode til bekæmpelse af Rosa rugosa. Hvis en sådan metode skal findes, er der 

imidlertid brug for bedre og større opsamling af viden fra udførte bekæmpelsesforsøg. Som følge 

heraf vil det i fremtiden være ønskværdigt med veldokumenterede forsøg, der på baggrund af 

kontrolleret udførsel og design kan give solide og sammenlignelige resultater samt brugbare 

erfaringer. 

 Kun få praktiske bekæmpelsesforsøg af Rosa rugosa er udført i det omfang, der efterspørges 

ovenfor (Fløistad og Grenne, 2010; Kollmann et al., 2009a; Weidema et al., 2007). Der mangles 

derfor stadig viden om den bedste praksis for bekæmpelse af Rosa rugosa, hvorfor et kontrolleret 

og veldesignet praktisk bekæmpelsesforsøg havde sin opstart i 2010 ved Naturstyrelsen Thy og 

Thisted kommune.  
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4. Forsøg med bekæmpelse af Rosa rugosa – et EU-LIFE projekt ved 

Naturstyrelsen Thy og Thisted kommune. 

 

4.1 Introduktion 

I 2007 foretog Naturstyrelsen Thy en registrering af Rosa rugosas udbredelse i de kystnære 

klitarealer fra Hanstholm i nord til Lodbjerg i syd. Ved sammenligning med resultater fra en 

tilsvarende opgørelse foretaget tre år forinden i 2004, viste det sig, at arealet tilgroet med Rosa 

rugosa i pågældende periode var fordoblet (Stobberup et al., 2008).  

 Dette bekræftede den generelle betragtning, at Rosa rugosa på få år kan sprede sig og 

inddrage store arealer og samtidig steg bekymringen for Rosa rugosas hastige tilvækst i de 

værdifulde nordvestjyske klitarealer. Et specialeprojekt omhandlende Rosa rugosas fremtidige 

udbredelse i området satte yderligere fokus på problemet og på behovet for at kunne kontrollere 

dette (Jørgensen, 2007). Baseret på opmålinger fra gamle luftfotos og Naturstyrelsens registreringer 

i 2004 og 2008 forudsagde resultaterne fra projektet, at arealet dækket med Rosa rugosa ville stige 

fra at udgøre 0,33 % af undersøgelsesområdet i 2004 til 8,4 % i 2034. Hertil ville omkostninger til 

bekæmpelse stige med for eksempel en faktor 22 hvis bekæmpelsen bestod af fem gange 

herbicidbehandling (Jørgensen, 2007). 

 Trods ovennævnte findes der i de nordvestjyske klitheder en mindre forekomst af Rosa 

rugosa i forhold til kyster langs Kattegat (Kollmann et al., 2007). Alligevel anses Rosa rugosa og 

invasionen af denne som en stor udfordring i fremtidens bevarelse og opretholdelse af de meget 

sårbare nordvestjyske klitlandskaber, som udgør nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder. 

 Som antydet i foregående kapitel findes der mange forsøg og eksempler med bekæmpelse af 

Rosa rugosa og hen mod lige så mange bud på bekæmpelsesmetoder. Alligevel forekommer der 

meget få og veldokumenterede resultater fra reelle bekæmpelsesforsøg. Som følge heraf påbegyndte 

Naturstyrelsen Thy i samarbejde med Thisted Kommune i januar 2010 et 4-årigt EU-LIFE projekt 

med bekæmpelse af Rosa rugosa. Projektet indgår som ACTION C.7 i det større EU-LIFE projekt 

med titlen “LIFE08 NAT/DK/000464 Dry Grassland in Denmark – Restoration and Conservation”, 

som har det overordnede formål at forbedre og udvide truede og vigtige overdrevnaturtyper i 

Danmark (Europa-Kommissionen, 2009).   

 Formålet med pågældende Life-projekt i Thy er at teste og undersøge forskellige metoder til 

bekæmpelse af Rosa rugosa for herved at få et bedre kendskab til disse. Tilmed skal projektet, som 
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nævnt, give videnskabelige og veldokumenterede resultater samt brugbare praktiske erfaringer til 

fremtidens bekæmpelse af Rosa rugosa. Der er derfor under projektet anvendt et forsøgsdesign med 

dokumenterede metoder, der muliggør gentagelse til evt. videre undersøgelse og udvikling af 

bekæmpelsesmetoderne. Som et endeligt resultat af projektet ønskes det ud fra resultater og 

praktiske erfaringer at kunne udpege den bedste praksis for bekæmpelse af Rosa rugosa. 

 Forsøget består af to delforsøg; Del 1, et demonstrationsforsøg, der i detaljer skal beskrive de 

forskellige bekæmpelsesmetoders effekt på Rosa rugosa samt den øvrige vegetation og Del 2, der 

skal undersøge, hvordan metoderne rent praktisk kan udføres i stor skala og under naturlige forhold. 

Her vurderes også de økonomiske omkostninger og ressourceforbruget i forhold til metodernes 

virkning.   

 Som en del af nærværende specialeprojekt har jeg fulgt det første år af LIFE-projektet i Thy, 

hvor jeg har haft til opgave at etablere forsøget rent fysisk, udvikle og afprøve metode til 

registrering samt at udføre registreringen. Jeg vil, på baggrund af dette, fremlægge anvendte 

metoder samt foreløbige resultater. Primært vil dette dog omhandle demonstrationsforsøget, da det 

udelukkende er dette forsøg, jeg har arbejdet med.  

 Som det vil fremgå af følgende, består demonstrationsforsøget dels af et blokforsøg, hvor 

forskellige kombinationer af slåning og kemisk bekæmpelse afprøves til bekæmpelse af Rosa 

rugosa, og dels et græsningsforsøg, hvor kontrol med græsning af får, kvæg og geder afprøves. Jeg 

vil gennem min fremlæggelse behandle disse to forsøg separat. Det skyldes, at der på grund af 

tidsnød i opstartsåret ikke blev foretaget en sammenlignelig registrering i de to dele af 

demonstrationsforsøget. 
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4.2 Metoder 

4.2.1 Forsøgsområdet  

Forsøgsområdet er placeret i det nordvestlige Thy på lokaliteter indenfor det internationale 

Natura2000 beskyttelsesområde nr. 24 ”Hanstholm reservatet, Hanstholmknuden, Nors sø og 

Vandet sø” med habitatområderne nr. 24 og nr. 220 (Miljøministeriet, 2009a) I alt omfatter 

forsøgsområdet et areal på ca. 300 hektar, med spredte forekomster af Rosa rugosa. Disse blev 

inden etablering af forsøget opmålt og kortlagt med GPS efter samme metode som undersøgelserne 

i 2004 og 2007 (se Stobberup et al. 2008). Hermed blev i alt 2157 enkeltbuske med et samlet areal 

på ca. 8 hektar registreret og nummereret. På bilag 1 ses et kort over hele forsøgsområdet med de 

GPS-registrerede forekomster af Rosa rugosa. 

 Det aktuelle forsøgsområde for nærværende speciale, ligger i habitatområde nr. 220 på den 

nordlige side af Hanstholmknuden (bilag 1). Forsøgsområdet afgrænses her naturligt af kysten mod 

nord, Hanstholm havn mod vest og Vigsø mod øst. Mod syd afgrænses området af de stejle 

kystskrænter, der 200-300 meter inde i klitlandskabet rejser sig 25-50 meter over havets overflade. 

Den dominerende naturtype er klithede (2140) med dvægbuskevegetation, mens naturtyperne 

grå/grøn klit (2130) og kalkoverdrev (6210) forekommer spredt i området. Kalkoverdrev er den 

primære naturtype på de stejle kystskrænter, hvor sjældne plantearter som hvidgrå draba (Draba 

incana), smalbægret ensian (Gentianella amarella) og bakke-fnokurt (Tephroseris integrifolia) 

forekommer (Miljøministeriet, 2007). 

 Til blokforsøget blev der valgt én stor forekomst af Rosa rugosa. Dette skyldes ønsket om så 

ensartede forhold som muligt under forsøget med hensyn til terræn, jordbund og rosenbuskens 

struktur og alder. Under udvælgelsen blev der dog taget højde for buskens beliggenhed i forhold til 

skrænten, da udførelsen i praksis ikke skulle være for besværlig. Tilmed var størrelsen af 

rosenbusken også af betydning, da der indenfor samme busk skulle være plads til at afprøve de 

ønskede bekæmpelsesmetoder med 4 gentagelser.  

 Til græsningsforsøget blev der udpeget et område øst for blokforsøget, hvor tre indhegninger 

af henholdsvis 1,77; 1,51 og 1,69 ha blev etableret. Indhegningerne blev opmålt således, at der i 

hver fold indgik et klithedeareal samt en del af den stejle kystskrænt. Under etableringen af 

indhegningerne var det svært at tage højde for forekomsten af Rosa rugosa, hvorfor både mængden 

og størrelsen af rugosabuske varierer i de forskellige indhegninger. Dog forekommer en rigelig 

mængde Rosa rugosa i alle tre folde. På bilag 2 ses en oversigt over blokforsøgets og 

græsningsforsøgets placering i forsøgsområdet.  



30 

 

4.2.2 Blokforsøget 

Afprøvede bekæmpelsesmetoder og forsøgsdesign 

Bekæmpelsesmetoderne, der afprøves i blokforsøget, er slåning, kemisk behandling med pesticidet 

Roundup Bio og forskellige kombinationer heraf. Herved afprøves og udføres i alt 6 metoder til 

bekæmpelse af Rosa rugosa plus en kontrolbehandling. Disse er listet i tabel 4.1. 

  Hver behandling blev afprøvet med fire gentagelser i felter af en størrelse på 2x5 meter. 

Den udvalgte rosenbusk blev derfor opdelt i 4 blokke (blok A-D), med hver 7 felter af 2x5 meter (6 

behandlinger + 1 kontrol). Felterne havde en afstand til hinanden på minimum 0,5 meter og 

behandlingerne 1 til 7 blev tilfældigt fordelt indenfor hver blok. På bilag 3 ses en skematisk oversigt 

over forsøgsopstillingen i blokforsøget.  

Til slåningen af Rosa rugosa blev 

der brugt en buskrydder med savklinge, 

hvormed alle skud af rose og al øvrig 

vegetation i forsøgsfelterne, blev skåret af 

lige over jorden. Efter slåningen blev den 

afslåede biomasse fjernet fra 

forsøgsparcellen med en almindelig haverive.  

Den kemiske behandling med 

herbicidet Roundup, blev foretaget ved 

manuel sprøjtning med en 20 liters elektrisk 

mandbåren rygsprøjte. Koncentrationen i 

sprøjteblandingen var 2 % Roundup Bio 

tilsat 0,1 % ammoniumsulfat for øget 

effektivitet (Kusk, 2007). Den tilførte 

mængde væske til hvert felt blev noteret, for 

at få oplysning om den faktiske dosering og 

for efterfølgende beregning af hvor meget Roundup, der var tilført under hver behandling.   

Behandlingerne blev gennemført som beskrevet i tabel 4.1, dog med en lidt forskudt 

tidsplan. Der blev i behandling 6 ikke foretaget en klipning af døde skud efter de to tilførsler af 

Roundup, og hverken behandling 1 eller 3 nåede på grund af tidsforskydningen en tilstrækkelig 

genvækst til en tredje og sidste klipning. I tabel 4.2 ses en oversigt for tidspunkter og forløb af de 

afprøvede bekæmpelsesmetoder. 

Tabel 4.1. Oversigt over afprøvede behandlinger til 

bekæmpelse af Rosa rugosa. 

Nr. Behandling: 

1 

Tidlig nedskæring (april/maj) med efterfølgende 

slåninger 3 gange i løbet af sæsonen. Fjernelse af det 

afslåede. 

2 

Tidlig nedskæring (april/maj) efterfulgt af behandling 

med Roundup når genvæksten er 10-15 cm. (evt. 

nedskæring af genvækst) 

3 
Sen nedskæring (juni) med efterfølgende slåninger 3 

gange i løbet af sæsonen. Fjernelse af det afslåede. 

4 

Sen nedskæring (juni) efterfulgt af behandling med 

Roundup når genvæksten er 10-15 cm. (evt. 

nedskæring af genvækst) 

5 

Behandling med Roundup (juni) uden forudgående 

nedskæring. Efterfølgende nedskæring af døde planter 

nogle uger efter behandling med Roundup. 

6 

Behandling to gange med Roundup uden forudgående 

nedskæring. Efterfølgende nedskæring af døde planter 

nogle uger efter behandling med Roundup. 

7 Ubehandlet kontrol. 
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Vegetationsanalyse  

 I hvert af de 7 behandlingsfelter i blok A-C blev der udlagt 8 permanente analysefelter á 

0,5x0,5 meter til vegetationsundersøgelse. Dette blev gjort ved hjælp af et kvadratnet med kvadrater 

af 0,5x0,5 meter, hvor der af de 16 centrale kvadrater i behandlingsfelter tilfældigt blev udvalgt 8 

analysefelter. Således er analysefelterne til vegetationsundersøgelsen placeret langs 

behandlingsfelternes midte og med en bufferzone på 0,5 meter til kanten af behandlingsfeltet (se 

bilag 3). Under vegetationsundersøgelsen blev det enkelte analysefelt afgrænset med en træramme 

med målene 0,5x0,5 meter (bilag 4). 

 I hvert analysefelt blev rosens gennemsnitlige og maksimale skudhøjde målt til hele 5 cm. 

Den gennemsnitlige skudhøjde for rosen blev målt på alle fire sider af rammen og som den højde, 

hvor en vandret linje var dækket 50 % af rosenskuddene (se teknisk anvisning til overvågning af 

terrestriske naturtyper) (Fredshavn et al., 2009). Rosens bladdække indenfor rammen blev visuelt 

vurderet og bestemt til en af følgende score; 1 (0-25 %), 2 (25-50 %), 3 (50-75 %) eller 4 (75-

100 %). Antallet af levende og døde skud blev talt lige over jordoverfladen og diameteren på det 

tykkeste skud blev målt med en skydelære og angivet i hele millimeter. Bunddække i form af førne 

samt grene og kviste blev visuelt vurderet og bestemt i % efter samme skala som for bladdække 

(Johnsen og Vestergaard, 2007).  

 Den øvrige vegetation i rammen blev bestemt til art for alle højere planter. Mosser og lichener 

blev i denne undersøgelse ikke bestemt. Dækningsgraden og hyppigheden af de enkelte arter blev 

registreret ved frekvensmåling. Dette blev gjort ved at dele den 0,5x0,5 meter analyseramme i 16 

små felter, hvori tilstedeværelsen af hver enkelt art blev noteret (bilag 4). Hermed estimeres 

dækningsgraden og hyppigheden af de enkelte arter indenfor rammen efter en skala fra 1 til 16. 

Skemaet brugt under vegetationsundersøgelsen i blokforsøget findes som bilag 5. 

Tabel 4.2: Oversigt over behandlingstidspunkter i blokforsøget  
 28. maj 24. juni 9. juli 19. august 20. august  6. september 

Behandling  Slåning  Slåning  Roundup Slåning  Roundup Slåning  

1 (3x slåning) x     x   

 2 (Tidlig-slåning + Roundup + slåning) x   x x     

3 (3xslåning)   x       x 

4 (Sen-Slåning + Roundup + slåning)   x     x   

5 (Roundup + slåning)     x x      

6 (2xRoundup + slåning)     x   x   

7 (kontrol)             
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 Vegetationsundersøgelserne blev foretaget i maj/juni (forår), før de første behandlinger blev 

udført og igen i september/oktober (efterår), da alle behandlinger var afsluttet. I efteråret blev 

antallet af rosenskud vurderet som antallet af de skud, der stadig så levende ud. Maks. og middel 

vegetationshøjde, bladdække af rose samt stammetykkelse blev ikke målt under efterårets 

registrering.   

 

Databehandling 

De registrerede data fra både forår og efterår findes på elektronisk form til opsamlende analyser og 

databearbejdning efter endt projektperiode i 2013. Kun nogle af de registrerede data bruges i 

nærværende specialerapport. Disse inkluderer primært rosefrekvens forår og efterår samt antal skud 

forår og efterår. Til en indledende forklaring og visualisering af den udvalgte rosenbusk, blev der 

for hvert behandlingsfelt beregnet et gennemsnit af middel vegetationshøjde, bladdække af rose, 

antal døde skud, antal skud, stammetykkelse og antal arter.  

 I nærværende specialerapport vurderes de enkelte behandlingers effekt på Rosa rugosa på 

baggrund af rosefrekvens (tællinger ud af 16) og antal rosenskud noteret i analysefelterne før og 

efter udførelse af behandlingerne. For at vise de enkelte behandlingers overordnede effekt på Rosa 

rugosa blev der for behandlingsfelter med samme behandling beregnet et gennemsnit for 

rosefrekvens og antal rosenskud forår og efterår samt et gennemsnit af den direkte forskel og 

procentvise forskel fra forår til efterår. Disse gennemsnitsberegninger blev også udført for de 

enkelte behandlingsfelter, for at vise behandlingernes isolerede effekt indenfor hver blok.   

 Om behandlingerne havde en signifikant effekt på Rosa rugosa blev undersøgt med ANOVA 

for ”rosefrekvens efterår” og ”antal rosenskud efterår” i programmet JMP version 8. Her blev også 

”blok” samt henholdsvis ”rosefrekvens forår” og ”antal rosenskud forår” angivet som forklarende 

variabler, da disse kunne have betydning for rosefrekvens og antal rosenskud efterår. I samme 

ANOVA blev det testet, om der forekom en effekt fra en interaktion mellem blok og behandling.

 Der blev i forbindelse med ANOVA foretaget en parvis sammenligning af henholdsvis 

rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår for hver behandling. Dette blev udført med Tukey's 

HSD test (Tukey‟s Honestly Significant Difference test). 

 

 



33 

 

4.2.3 Græsningsforsøget 

Afprøvede metoder 

Som et led i delforsøg 1 blev også græsning med kvæg, får og geder afprøvet som en metode til at 

bekæmpe Rosa rugosa. Herunder også en kombination med slåning af rosenbuskene, som i dette 

tilfælde blev foretaget inden græsningen blev påbegyndt. Det lykkedes ikke at indgå aftale om 

græsning med geder i 2010, hvorfor kun græsning med kvæg og får omtales i følgende afsnit. 

 Indhegningerne til græsningsforsøget blev færdiggjort i midten af august 2010. Umiddelbart 

derefter, d. 22. august, blev både kvæg- og fåregræsningen iværksat. Kvæggræsningen bestod af 3 

dyr af racen skotsk højlandskvæg, som blev lukket ud i den yderste vestlige indhegning. I den 

yderste østlige indhegning blev 11 får af en blandingsrace med nordisk præg lukket ud. 

 Inden udsætning af dyrene blev der i hver indhegning slået et antal tilfældige buske. 

Udvælgelsen af hvilke buske, der skulle klippes, var tilfældig og blev gjort på baggrund af den 

overordnede GPS-opmålingen og registrering af Rosa rugosa i forsøgsområdet. Dog blev der taget 

højde for, at de klippede buske skulle have varierende størrelse og placering i indhegningen. 

Buskene blev slået med buskrydder med savklinge og den afslåede biomasse blev efterfølgende 

fjernet fra indhegningerne.  

 På grund af en sen opstart af græsningsforsøget og hermed en sen slåning af rose, nåede de 

afslåede rosenbuske ikke at få tilstrækkelig genvækst til en efterfølgende registrering. Derfor vil 

kombinationen af slåning og græsning ikke blive omtalt i det følgende.    

 

Vegetationsundersøgelse. (Undersøgelse af græsningsgraden på Rosa rugosa) 

Graden og omfanget af græsning på Rosa 

rugosa blev vurderet efter en 5-trins skala i 

kvadrater af 0,5x0,5 meter. Skalaen er listet i 

tabel 4.3. I hvert kvadrat blev der til hvert 

skud af rose tildelt en score fra skalaen. 

Hermed blev der i kvadratet opnået et antal 

scoringer fra skalaen og ud fra disse, blev der 

beregnet et gennemsnit, der angav 

græsningsgraden indenfor det enkelte kvadrat. 

 

Tabel 4.3: 5-trins skalaen, hvorefter græsningsgraden 

er vurderet. Efter (Buttenschön and Buttenschön, 

1985)     

Score Graden af græsning 

0 Ingen græsning 

1 Let græsning af blade og knopper 

2 Middel græsning af blade og knopper 

3 Høj græsning af blade og knopper 

4 Næsten alle blade og knopper ædt. 
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 Graden og omfanget af græsning blev bestemt for alle buske i indhegningerne. I store 

rosenbuske blev græsningen målt langs et eller flere transekter, der løb gennem busken og derfor af 

varierende længde. På denne måde blev der taget højde for en mulig forskel på græsningsgraden ind 

gennem rosenbusken. Der blev i mindre buske placeret flest mulige kvadrater. Nogle buske bestod 

kun af et enkelt skud, hvorfor kun en græsningsscore blev angivet. 

Under græsningsundersøgelsen blev gennemsnitshøjden af rose bestemt for hvert kvadrat. Dette 

blev gjort efter samme metode som under vegetationsundersøgelserne i blokforsøget. Antallet af 

skud i kvadratet blev noteret som det samme antal af tildelte græsningsscorer.  

 Registreringen af græsningsgraden på Rosa rugosa blev foretaget lige inden løvfald i 

starten af oktober efter cirka 7 ugers græsning.   

 

Databehandling 

En lineær regression over græsningsgraden med position (afstand i ½ meter fra kanten af busken) 

som forklarende variabel blev udført for at undersøge om græsningsgraden ændrede sig ind gennem 

rosenbusken. Herefter blev residualer fra regressionen mod afstand analyseret i en ANOVA af 

græsningsgraden. Her blev variablerne buskstørrelse, middel vegetationshøjde og buskens 

arealstørrelse undersøgt som forklarende variabler.       
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4.3 Resultater 

4.3.1 Blokforsøget. 

Beskrivende variabler for rugosa-busken inden forsøgets start. 

Middelværdierne beregnet for middel vegetationshøjde, bladdække, antal døde skud, antal skud, 

stammetykkelse og antal øvrige arter indenfor hvert behandlingsfelt er afbildet på figur 4.1 for 

henholdsvis blok A, B, C, og D.  

 Middelhøjderne indenfor hvert behandlingsfelt viste nogen variation i rosenbusken, da disse i 

nogle tilfælde var højere end 80 cm og lavere end 50 cm. Behandlingsfelterne i blok C havde 

generelt en højere gennemsnitlig middel vegetationshøjde, men et lavere gennemsnitligt skudantal 

sammenlignet med gennemsnitsværdierne for behandlingsfelterne i de tre andre blokke. Især havde 

behandlingsfelterne 1, 4, 5 og 6 i blok C et meget lavt skudantal, men nogle af de højeste 

gennemsnit for middel vegetationshøjde. Skudantallet varierede fra ca. 7 i gennemsnit for et 

behandlingsfelt til over 30 i et andet behandlingsfelt. 

 Gennemsnittet af bladdække for hvert behandlingsfelt viser et bladdække, der varierer meget i 

rosenbusken. For behandlingsfelt 2 i blok B blev der beregnet et gennemsnit for bladdækket på 1, 

hvilket efter den anvendte skala betyder et gennemsnitligt bladdække mellem 0-25 %. Modsat 

forekommer der i behandlingsfelt 7 i samme blok et gennemsnit på 3,25, der ifølge skalaen 

omregnes til et gennemsnitligt bladdække mellem 50-75 %. Det kan på oversigten over 

blokforsøget ses, at felter med et gennemsnitligt bladdække på over 3 (behandlingsfelt 3, 4 og 7 i 

blok B samt behandlingsfelt 3 og 7 i blok C) ligger ved siden af hinanden (se bilag 3). Tilmed ses 

det på figur 4.1, at disse behandlingsfelter er blandt de behandlingsfelter med det største 

gennemsnitlige skudantal indenfor de pågældende blokke.  

 Det gennemsnitlige antal af øvrige arter indenfor hvert behandlingsfelt er generelt højere i 

blok C og D. Det højeste gennemsnitlige antal arter på ca. 6,2 findes i behandlingsfelt 2 blok C. De 

laveste gennemsnitlige værdier for antallet af arter findes i behandlingsfelterne 1 og 2 i blok A samt 

1 og 4 i blok B med værdierne 1,4 og 1,5 samt 1,7 og 1,7.  
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Figur 4.1 Middelværdier med standardafvigelser for middel vegetationshøjde, bladdække, antal 

skud, antal døde skud og antal øvrige arter. Gennemsnit er beregnet ud fra de 8 analysefelter i hvert 

behandlingsfelt for behandlingerne 1-7 i henholdsvis blok A ((1) blå boks), B ((2) grøn boks), C ((3) 

gul boks) og D ((4) lilla boks). 
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 ANOVA for rosefrekvens efterår (R
2
 = 0,58, p < 0,0001) viste en signifikant effekt af 

behandling (p < 0,0001). Også blok (p < 0,0001) og interaktionen mellem blok og behandling (p < 

0,0001) viste en signifikant effekt på rosefrekvens efterår. Der var ingen signifikant effekt af 

rosefrekvens forår (p < 0,3549). Det samme var tilfældet med ANOVA for antal rosenskud efterår 

(R
2
= 0,74, p < 0,0001). Her viste behandling, blok og interaktionen mellem behandling og blok en 

signifikant effekt på antal rosenskud efterår. Antal rosenskud forår viste ingen signifikant effekt på 

antal rosenskud efterår. I tabel 4.4 ses værdier fra ANOVA for rosefrekvens efterår og antal 

rosenskud efterår.  

 

 Ved ANOVA for rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår blev der for behandlingerne 

2, 3, 5 og 6 fundet en negativ effekt (negative estimatværdier), hvorimod der for behandlingerne 1, 

4 og 7 blev fundet en positiv effekt (positive estimatværdier). De enkelte behandlingers estimerede 

effekt fra ANOVA for rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår er listet i tabel 4.5.  

 Behandling 3 havde ifølge ANOVA ikke signifikant effekt på hverken rosenfrekvens efterår 

(p = 0,4882) eller antal rosenskud efterår (p = 0,1712). Heller ikke behandling 4 havde signifikant 

effekt på antal rosenskud efterår (p = 0,0532). Behandling 5 havde den største negative effekt på 

både rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår med en estimerede effektværdi på henholdsvis -

2,79 og -6,38. Ud af de reelle bekæmpelsesmetoder repræsenteret af behandling 1-6, havde 

behandling 1 mindst effekt med estimerede effektværdier på 2,00 og 3,47 for henholdsvis 

rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår. Behandling 7, som repræsenterer kontrolfelter 

havde den mest positive effekt på både rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår med 

effektværdier på 3,63 for rosefrekvens efterår og 9,20 for antal roseskud efterår.  

 

Tabel 4.4: Værdier fra ANOVA for rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår  

 
 

ANOVA for Rosefrekvens efterår (R2 = 0,58, p < 0,0001) 

 Forklarende variabel DF Sum of Squares F Ratio Prob > F  

 Blok 3 247,51 17,22 <,0001*  

 Behandling 6 859,56 29,91 <,0001*  

 Rosefrekvens forår 1 4,12 0,86 0,3549  

 Blok*Behandling 18 418,78 4,86 <,0001*  

   

 ANOVA for antal rosenskud efterår (R2= 0,74, p < 0,0001)  

 Forklarende variabel DF Sum of Squares F Ratio Prob > F  

 Blok 3 389,46 11,21 <,0001*  

 Behandling 6 4845,85 69,80 <,0001*  

 Antal rosenskud forår 1 0,17 0,01 0,9036  

 Blok*Behandling 18 1474,83 7,08 <,0001*  
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 De enkelte behandlingers effekt på Rosa rugosa som resultat af den gennemsnitlige direkte 

forskel og gennemsnitlige procentvise forskel mellem rosefrekvens forår og efterår samt antal 

rosenskud forår og efterår ses i tabel 4.6. For alle behandlinger, med undtagelse af behandling 7, 

blev der fra forår til efterår fundet negative direkte og procentvise forskelle i både rosefrekvens og 

antal rosenskud. Den største direkte forskel blev i begge tilfælde fundet ved behandling 2 med 

værdier på henholdsvis -4,7 ±3,9 og -11,9 ±6,4. Behandling 5 gav derimod den største procentvise 

forskel med værdierne -59,7 % ±42,7 for rosefrekvens og -88,6 % ±14,5 for antal rosenskud. 

Resultater for behandlingernes effekt i de enkelte behandlingsfelter findes på bilag 6. 

 

 

 

 

Tabel 4.6: Middelværdier for rosefrekvens og antal rosenskud forår og efterår for behandling 1-7 samt 

middelværdier af den direkte og procentvise forskel fra forår til efterår (middel ± std.afv). Frekvens angivet i 

tællinger ud af 16. Forskellige opløftede bogstaver angiver signifikant forskel mellem behandlingerne ved 

Tukeys HSD test foretaget på middelværdier af henholdsvis rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår i 

forbindelse med ANOVA. 

 

Rosefrekvens  Antal skud  

behandling  forår efterår forskel % forskel forår efterår forskel % forskel 

1 9,9 8,1 -1,8 ±3,1 -9,3 ±66,3
b
 20,1 11,3 -8,9 ±8,2 -35,9 ±50,9

b
 

2 8,6 3,9 -4,7 ±3,9 -46,6 ±53,6
e,f

 15,2 3,3 -11,9 ±6,4 -76,7 ±19,7
e,f

 

3 9,0 5,8 -3,2 ±2,9 -34,8 ±34,2
c,d

 16,5 7,0 -9,5 ±7,6 -53,5 ±29,2
c,d

 

4 8,8 7,0 -1,8 ±3,7 -12,1 ±42,5
b,c

 15,0 8,8 -6,1 ±8,5 -21,6 ±60,0
b,c

 

5 7,6 3,1 -4,5 ±2,8 -59,7 ±42,7
f
 12,8 1,4 -11,5 ±8,2 -88,6 ±14,5

f
 

6 6,8 4,9 -2,0 ±2,9 -23,2 ±46,5
d,e

 11,5 5,7 -5,8 ±5,4 -37,5 ±50,9
d,e

 

7 9,5 9,8 0,2 ±4,1 12,8 ±57,1
a
 17,0 17,0 0,0 ±8,7 11,9 ±57,9

a
 

 

Tabel 4.5: Estimatværdier fra ANOVA for rosenfrekvens 

efterår og antal rosenskud efterår.  

Disse angiver den estimerede effekt af behandling for 

rosefrekvens efterår. * angiver signifikans 

Behandling 
Estimerede værdi 

Rosefrekvens 

Estimerede værdi 

Antal rosenskud 

1 2,00* 3,47* 

2 -2,11* -4,51* 

3 -0,26 -0,77 

4 0,84* 1,08 

5 -2,79* -6,38* 

6 -1,31* -2,09* 

7 3,63* 9,20* 
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 Ifølge både ANOVA for rosefrekvens efterår og antal skud efterår samt den direkte 

sammenligning af middelværdier havde behandling 5 den mest negative effekt på Rosa rugosa. 

Herefter faldt effekten ved de forskellige behandlinger ifølge ANOVA efter nævnte rækkefølge; 2, 

6, 3, 4 og 1 (tabel 4.5). Ifølge de direkte sammenligninger af rosenfrekvens og antal rosenskud faldt 

effekten efter behandling 5 efter næsten samme mønster i behandlingsrækkefølgen 2, 3, 6, 4 og 1 

(tabel 4.6). 

 En parvis sammenligning af middelværdierne for henholdsvis rosefrekvens efterår og antal 

rosenskud efterår ved Tukeys HSD test viste at effekten af behandlingerne 2 og 5 ikke adskilte sig 

signifikant fra hinanden i begge tilfælde (tabel 4.6). Dertil adskilte effekten af behandling 2 sig ikke 

fra behandling 6. Dog adskilte behandlingerne 2, 5 og 6 sig signifikant fra behandling 1 og 4, hvilke 

havde de laveste gennemsnitlige procentforskelle for begge variabler. Behandling 7 adskilte sig 

signifikant fra alle de øvrige behandlinger.  

 Både ANOVA for rosefrekvens efterår og ANOVA for antal rosenskud viste en signifikant 

interaktionen mellem behandling og blok. Hvor stor interaktionen er mellem behandling og blok og 

i hvilken retning disse påvirker hinanden er afbilledet i figur 4.2. På figuren ses store positive 

værdier i behandlingsfelt 1 blok B og behandlingsfelterne 2 og 3 i blok C. Meget overordnet ses det, 

at de positive interaktionseffekter ligger omkring hinanden, hvilket også er tilfældet for mange af de 

negative effekter. Den største negative værdi for interaktionen mellem blok og behandling forekom 

i behandlingsfelt 1 blok C. Indenfor samme blok forekom den højeste positive interaktionsværdi, 

hvilken blev fundet for behandling 2 blok C. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2: De estimerede interaktionsværdier mellem blok og behandling i de enkelte behandlingsfelter for 

ANOVA for rosefrekvens efterår. Farven rød angiver en positiv interaktion og blå en negativ interaktion. 

Dybden af farverne angiver hvor stærk interaktionen er.  
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Figur 4.4: Græsningsgraden ved henholdsvis får (A) og kreaturer (B) som funktion af 

afstand i halve meter til kant af busk (Position). Den røde linje viser den lineære 

regression foretaget på græsningsscore for henholdsvis får (R
2
 = 0,14, p <,0001) og 

køer (R
2
 = 0,06, p < 0,0001). 

4.3.2 Græsningsforsøget 

Det blev fundet at både får og kreaturer græssede på Rosa rugosa. Kreaturerne græssede generelt 

mere på roserne end fårene gjorde. På figur 4.3 ses fordelingen af de registrerede græsningsscore 

for henholdsvis fårene og kreaturerne. 

 

 

  

 Der blev ved den liniære regression af græsningsgraden (y) mod afstand til kant af busk (x) 

fundet en signifikant negativ sammenhæng hos både får (y = 1,5 - 0,08*x (R
2
 = 0,14, p <, 0001) og 

kreaturer (y = 2,2 - 0,02*x (R
2
 = 0,06, p < 0,0001)). På figur 4.4 ses græsningsgraden afbilledet som 

funktion af afstand fra kant af busk (position) for både får og kreaturer.  

 

 

 

 

    

Figur 4.3: Oversigt over fordelingen af registrerede 

græsningsscorer ved får (A) og kreaturer (B) 

 

 
 

 

A B 

A B 
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 Resultaterne fra ANOVA for residualerne fra den liniære regression af græsningsgraden mod 

afstand af kant til busk ses i tabel 4.7. Kun arealstørrelse af busken viste sig her at have signifikant 

effekt på græsningsgraden indenfor den enkelte busk.  

 

 
 

  

Tabel 4.7: Resultater fra ANOVA for residualerne fra den lineære 

regression af græsningsgraden mod afstand af kant til busk 

(position)   
  

Får Kreaturer 

R2 0,0598 0,0352 

p-værdi <0,0001* 0,0082* 

Term Estimate Prob>|t| Estimate Prob>|t| 

Intercept -0,082 0,445 0,432 0,0010* 

Højde 0,003 0,256 0,001 0,784 

antalSkud 0,012 0,668 -0,037 0,225 

Størrelse 0,000 0,0100* -0,001 0,0012* 
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4.4 Diskussion 

4.4.1 Blokforsøget 

Variation i den udvalgte rugosabusk 

De beregnede middelværdier for middel vegetationshøjde, bladdække, antal skud, antal døde skud 

og antal øvrige arter viste stor variation mellem de enkelte behandlingsfelter og dermed også 

indenfor den udvalgte rugosabusk. En stor del af variationen indenfor rosenbusken kan selvfølgelig 

forklares af de helt naturlige forhold, der måtte forekomme i en sådan rosenbusk.  

 Som det ses på oversigten over forsøgsopstillingen (bilag 3), blev det meste af den udvalgte 

rosenbusk udnyttet til blokforsøget. Hermed blev nogle behandlingsfelter placeret i buskens 

yderkant, mens andre blev placeret i buskens centrum. En del af variationen mellem 

behandlingsfelterne kan således forklares af felternes placering i rosenbusken. F.eks. kan den lidt 

yderlige placering af behandlingsfelter 1, 4, 5 og 6 i blok C være forklarende for de meget lave 

gennemsnitlige værdier for skudantal fundet i disse behandlingsfelter. Dette skyldes, at man ud fra 

rosens måde at sprede sig, må formode, at rosenklonen her er lidt yngre. Samtidig kan et lidt højere 

gennemsnit for skudantal sammen med meget høje værdier af bladdække for behandlingsfelterne 3, 

4, og 7 i blok B samt behandlingsfelterne 3 og 7 i blok C forklares ved disse felters mere centrale 

placering i rosenbusken, da man ligeledes kunne forestille sig, at rosen her er mere etableret.  

 På trods af ellers meget centrale placeringer blev der for behandlingsfelterne 2, 5 og 6 i blok 

B fundet lave gennemsnitsværdier for bladdække. Tilmed blev der i felterne 5 og 6 i blok B fundet 

nogle af de højeste værdier for antal døde skud. En forklaring på dette kunne være en nedsat 

vitalitet af rosen som følge af ”alderdom”. Dette blev bl.a. foreslået af Johnsen og Vestergård 

(2007), der under deres undersøgelser af Rosa rugosa på Ølsemagle Revle observerede svækkede 

forekomster af disse og derfor opdelte deres undersøgte plots i ”unge”, ”udviklende” og ”aldrende”. 

Johnsen og Vestergaard foreslog bl.a. jordtræthed, mangel på næringsstoffer og stabilisering af 

klitoverfladen som mulige forklaringer på aldring af rosen og den medfølgende nedsatte vitalitet. 

Alle faktorer, der kunne gøre sig gældende i en stor forekomst af Rosa rugosa som den til forsøget 

udvalgte.  

 Til trods for at variationen indenfor rosenbusken forklares af helt naturlige og forventelige 

forhold, virker det oprindelige argument med at vælge én stor rosenforekomst for at få ensformige 

forhold ikke holdbar. Især da de enkelte behandlingsfelter ikke indeholder både ældre og yngre dele 

af rosenbusken og da der i nogle af felterne kan forekomme en randeffekt. Det kan heller ikke med 

sikkerhed vides, om jordbundsforholdene er ensformige og dermed hvilke forhold, der forekommer 
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under rosenbusken, da der forud for forsøget ikke blev foretaget nogen undersøgelse af dette. Oveni 

ligger en usikkerhed om den udvalgte rugosa-forekomst rent faktisk er én stor klon, eller i stedet 

består af flere forskellige kloner, der med tiden er vokset sammen. Dog bevidner den naturlige 

variation, at forsøget foregår under naturlige forhold, hvor et fåtal variabler kan kontrolleres.     

 

Afprøvede behandlinger 

Resultaterne fra ANOVA for rosefrekvens efterår og antal skud efterår viste begge en signifikant 

effekt af behandling, hvormed der efter forsøgets første år forekommer en sammenhæng mellem 

behandling og rosefrekvens samt antallet af rosenskud registreret i efteråret. Tilmed viste 

behandlingerne 1-6 alle at have en negativ effekt på Rosa rugosa i forhold til kontrolfelterne. Dette 

til trods for de fundne positive estimerede effektværdier for behandling 1 og 4, da disse alligevel var 

mindre end den estimerede effektværdi for behandling 7, der med ingen behandling repræsenterer 

kontrolfelterne (tabel 4.5). 

 Sammenligningen af middelværdierne mellem rosefrekvens og antal rosenskud forår og 

efterår viste ligeledes negative effekter af behandlingerne 1-6. Her forekom for disse et fald i 

gennemsnitligt rosefrekvens og antal rosenskud fra forår til efterår. Derimod blev der for 

behandling 7 fundet en stigning fra forår til efterår (tabel 4.6). Det ses tilmed, at Rosa rugosa i dette 

tilfælde spredte sig, således at både rosefrekvens og rosenskud over en vækstsæson steg med 

henholdsvis 12,8 ±57,1 % og 11,9 ±57,9 %.  

 Ovenstående resultater var i et vist omfang forventet, da både kemisk og mekanisk 

bekæmpelse i flere sammenhænge har været brugt til bekæmpelse af Rosa rugosa (Dam, 2011; 

Hammeken, 2011; Madsen, 2007). Dog er resultaterne, som øvrige resultater præsenteret i 

nærværende specialerapport, baseret på data fra en enkelt vækstsæson i forsøgets første år, hvormed 

behandlingerne kun er gennemført én gang. Det er derfor endnu alt for tidligt at drage endelige 

konklusioner, hvorfor følgende kun er en overordnet og foreløbig opsamling og diskussion til videre 

udvikling af forsøget.   

 

Kemisk bekæmpelse med pesticidet Roundup 

Brugen af herbicidet Roundup anses generelt som en egnet metode til bekæmpelse af Rosa rugosa 

(Weidema et al., 2007). Ifølge den sporadiske opgørelse i tabel 3.1 forekommer tilmed eksempler, 

hvor behandlinger med Roundup har resulteret i total lokal udryddelse af Rosa rugosa i de 
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behandlede områder. Dog forekommer også forsøg, hvor bekæmpelsen af Rosa rugosa med 

Roundup har givet forskellige resultater alt afhængig af eksempelvis udbringningsmetode og 

udbringningstidspunkt (Fløistad og Grenne, 2010; Madsen, 2007; Ravn, 2007). Roundup er i 

Danmark det eneste godkendte herbicid til bekæmpelse af de invasive arter kæmpe-bjørneklo 

(Heracleum mantegazzianum) og rød hestehov (Petasites Hybridus) (Kusk, 2007; Miljøministeriet, 

2009b). Brugen af Roundup indgår derfor i dette forsøg i behandlingerne 2, 4, 5, og 6 (tabel 4.1).  

 Behandlingerne 2 og 4 repræsenterer behandlinger, hvor Roundup anvendes i kombination 

med slåning. Der foretages i begge behandlinger en forudgående slåning efterfulgt af én tilførsel af 

Roundup på Rosa rugosas genvækst. Norske undersøgelser har vist, at tidspunktet for slåningen og 

den efterfølgende tilførsel af Roundup kan have stor betydning for effekten på Rosa rugosa 

(Fløistad og Grenne, 2010). Derfor forekommer en tidsmæssig forskel mellem behandlingerne 2 og 

4. Resultaterne viste da også en forskel mellem behandling 2 og 4, da effekten ifølge både ANOVA 

og den direkte forskel af middelværdier viste langt større effekt af behandling 2 end af behandling 4 

(tabel 4.5 og 4.6). Dette stemmer oven i købet overens med resultaterne fra det norske forsøg, der 

viste, at en tidligere slåning og dermed tidligere tilførsel af Roundup gav de største 

bekæmpelseseffekter på Rosa rugosa (Fløistad og Grenne, 2010).  

 Med et tidligere behandlingstidspunkt menes Rosa rugosa at blive ramt på et tidspunkt, hvor 

plantens oplagsnæring er på et minimum, da dette i et vist omfang ville være brugt til forårsvækst. 

Samtidig vil den tidlige slåning kun tillade en kort periode med grønne og energidannende blade 

(Fløistad og Grenne, 2010), hvorefter planten igen skal bruge energi på at skyde efter slåningen. Det 

vides dog ikke med sikkerhed, om den mere negative effekt af behandling 2 i dette tilfælde skyldes 

tidspunktet for behandlingen. Derimod virker det mere nærliggende, at effekten skyldes en slåning 

efter tilførslen af Roundup kun foretaget for behandling 2, hvor eventuelle overlevende skud ved 

denne behandling blev yderligere stressede. I fremtiden skal behandlingerne være ens, således at 

kun tidsforskellen vil være eneste umiddelbare forklaring på behandlingernes forskellige effekt. Ud 

fra de omtalte norske forsøg forventes dog alligevel en større effekt af behandling 2.  

 Af eksemplerne opstillet i tabel 3.1, hvor Roundup er brugt til bekæmpelse af Rosa rugosa, 

har dette også været i kombination med forudgående slåning. Her blev det i begge tilfælde vurderet, 

at Rosa rugosa var total udryddet i de områder, hvor bekæmpelsen var foretaget (Dam, 2011; 

Hammeken, 2011). Dette på trods af de to eksemplers meget forskellige fremgangsmåde, hvor både 

tidshorisonten for bekæmpelsen, tidspunktet for den forudgående slåning samt tidspunkterne og 

antallet af tilførsler af Roundup var forskellige (tabel 3.1).  
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 Med et kendskab til disse eksemplers forskellige bekæmpelsesstrategier kunne man med 

fordel afprøve en behandling, der repræsenterer 2x tilførsel af Roundup efter forudgående slåning. 

Hermed ville det blive undersøgt, om bekæmpelsesperioden, hvormed et ønskeligt resultat nås, 

forkortes med en ekstra tilførsel af Roundup. Tilmed kunne en tilsvarende behandling 2 afprøves, 

hvor den sidste efterfølgende slåning helt udlades. Dette kan eventuelt klarlægge, om en 

efterfølgende slåning af de tidligt Roundup-behandlede planter giver den formodede ekstra effekt. 

Disse to ekstra behandlinger og deres effekt vil i forvaltningsmæssige sammenhænge være 

interessante, da en kortere bekæmpelsesperiode eller én mindre slåning vil resultere i en mindre 

ressourcekrævende bekæmpelse af Rosa rugosa. Dermed ville man kunne udføre bekæmpelse af 

flere områder, da både et mindre timeforbrug til den enkelte bekæmpelsesmetode og kortere 

bekæmpelsesperiode vil frigive både mandetimer og ressourcer til andre trængte områder.  

 Spørgsmålet om ressourcer og arbejdstid førte i opsummeringen af det norske forsøg til en 

efterspørgsel af forsøg, hvor Roundup tilføres Rosa rugosa uden forudgående slåning (Fløistad og 

Grenne, 2010). Det blev dog i samme forbindelse vurderet, at hvis en sådan behandling skulle have 

effekt, ville det være bedst, at tilføre Roundup i sensommeren. Behandlingerne 5 og 6 repræsenterer 

i dette forsøg henholdsvis én og to gange tilførsel af Roundup på ikke slåede Rosa rugosa.  

 Behandling 5 viste ifølge både ANOVA og under sammenligningen mellem forår og efterår at 

have den største effekt på Rosa rugosa af alle behandlingerne. Derimod viste behandling 6 med sine 

to tilførsler af Roundup ikke betydelig effekt, hvilken oven i købet var lavere end effekten af 

behandling 2. At behandling 5 bestående af én tilførsel af Roundup, ifølge de foreløbige resultater 

havde langt større effekt end behandling 6, var ikke forventet, da dobbelt behandling med Roundup 

formodedes at have større effekt på Rosa rugosa. Især da der, efter behandlingernes første tilførsel 

af Roundup (og eneste for behandling 5), ikke kunne ses nogen synlig effekt på Rosa rugosa.  

 Den store negative effekt af behandling 5 kan måske forklares af en slåning, der for denne 

behandling blev foretaget nogle uger efter tilførslen af Roundup. Herved blev både døde og levende 

skud fjernet og de ellers overlevende skud endnu engang udsat for stress. Tilmed kan en mindre 

registreret forekomst af både rosefrekvens og rosenskud efter behandling 5 være et simpelt resultat 

af, at slåningen gjorde overlevende skud mindre synlige. Hvis dette er tilfældet, vil pågældende 

foreløbige resultater rettes under forårsregistreringen i 2011.    

 Slåning af behandlingerne 5 og 6 var oprindeligt tiltænkt, men dog alligevel fravalgt, da 

formålet med bekæmpelsesmetodens mindre omkostninger da ikke ville være aktuelt. Slåningen af 

behandling 5 var derfor ikke tiltænkt og behandlingerne 5 og 6 vil fremover ikke blive slået efter 
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tilførsel af Roundup. Dog ville en behandling med tilførsel af Roundup efterfulgt af en slåning være 

relevant i udredelsen om effekt og tidshorisont. I forsøgets følgende år vil det blive interessant at se 

effekten af behandlingerne 5 og 6, da der ikke kendes til udførte forsøg, der benytter denne 

bekæmpelsesmetode (Fløistad og Grenne, 2010). 

 Roundup føres rundt i planten med assimilationstransporten (Kusk, 2007) hvormed der 

argumenteres for, at tilførsel af Roundup på Rosa rugosa uden forudgående slåning vil være 

uvirksomt (Hammeken, 2011). Dette skyldes ifølge Hammeken (2011), at den tilførte Roundup skal 

transporteres længere mellem blade og rødder hos ikke slåede planter i forhold til slåede planter. 

Den nedadgående assimilationstransport er dog større jo højere en plante er (Kusk, 2007), hvormed 

en større transport af Roundup mod rødderne, må formodes at forekomme i ikke slåede rugosa-

planter i forhold til slåede. Heraf vil den største effekt med tiden forventes af behandling 6.  

 Der forekommer imidlertid nogle praktiske problemer med tilførslen af Roundup på Rosa 

rugosa uden forudgående slåning. Med en højde på over 1,5 meter for nogle rugosa-forekomster, vil 

det være umuligt at påføre og fordele Roundup på de grønne blade. Dette kan dog måske løses ved 

slåning af ”sprøjtebaner” i de store rugosa-forekomster, hvilket blandt andet afprøves under 

storskalaforsøget tilknyttet EU-LIFE projektet i Thy (Stobberup, 2011). Ved denne løsning skal 

rugosa-forekomsterne i et vist omfang slås. De fornødne ressourcer til dette er dog ikke på niveau 

med de ressourcer, der ville blive brugt, hvis hele rugosa-forekomster skulle slås inden tilførslen af 

Roundup. 

 Tilførslen af Roundup på Rosa rugosa uden forudgående slåning øger forbruget af Roundup i 

forhold til en tilførsel på slåede forekomster. Dette synes at være et argument mod tilførslen af 

Roundup uden forudgående slåning. Alligevel skal dette argument vurderes i forhold til, hvis der 

med metoden findes en større effekt, kortere bekæmpelsesperiode samt mindre omkostninger. I 

aktuelle forsøg blev Roundup udbragt med rygsprøjte. Der blev til behandlingerne 5 og 6 i 

gennemsnit blev brugt henholdsvis 0,475 og 0,625 liter 2 % sprøjteblanding i hvert behandlingsfelt. 

Til behandlingerne 2 og 4 blev der i gennemsnit brugt 0,375 liter sprøjteblanding pr. behandlingsfelt 

i begge tilfælde. Herved blev der tilført ekstra 0,100 og 0,250 liter sprøjtevæske pr. 10 kvadratmeter 

for henholdsvis behandling 5 og 6, hvilket svare til ekstra 2 og 5 liter Roundup pr. hektar. Disse tal 

er dog meget overordnede tal, da den forbrugte sprøjtevæske blev aflæst direkte på rygsprøjten efter 

tilførslen i hvert behandlingsfelt. Alligevel antyder de, at der bruges mere sprøjtemiddel, ved at 

tilføre Roundup på planter, der ikke forinden er slåede.  
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 Tilmed viser sammenligning af forskellige udbringningsmetoder, at udbringning af Roundup 

med mandbåren rygsprøjte giver højere middelforbrug (mængde pr. plante), men størst effekt 

(plantedød pr. tid forbrugt) (Ravn, 2007). Disse resultater blev fundet ved sammenligning af 

udbringningsmetoderne rygsprøjte, weedwiper og easy-weeder. De to sidstnævnte metoder består, i 

modsætning til rygsprøjtning, af en direkte påføring af Roundup med en form for svamp, væge eller 

lignende, således at en selektiv bekæmpelse kan forekomme. I en reel forvaltningssituation med 

tilførsel af Roundup på Rosa rugosa i store naturområder, ville sprøjtning med mandbåren 

rygsprøjte eller sprøjtning efter ATV højest sandsynligt blive brugt på grund af et mindre 

tidsforbrug.     

 Roundup er et meget bredspektret pesticid, der har virkning på alle former for planter. Med 

brugen af Roundup forsvinder derfor også den urtevegetation, man med bekæmpelsen af Rosa 

rugosa ønsker at frembringe. De plantearter, der hyppigst forekommer omkring Rosa rugosa, er dog 

ofte meget almindelige (Isermann, 2008a; Johnsen og Vestergaard, 2007; Reddersen, 2006), men 

alligevel kan der tæt på forekomster af Rosa rugosa findes specielle, karakteristiske og unikke 

plantearter. Dette bekræftes bl.a. af Ejrnæs og Strandberg (2007), der fandt hyppige forekomster af 

plantearter som hjertegræs (Brisa media), nikkende kobjælde (Anemone pratensis), sandfrøstjerne 

(Thalictrum minus ssp. arenarium) og klitvintergrøn (Pyrola rotundifolia ssp. maritima) indenfor 5-

metercirkler, hvori også Rosa rugosa var noteret. I disse tilfælde vil der forekomme en risiko for, at 

specielle og bevaringsværdige plantearter vil blive påvirket af Roundup, hvilket bestemt ikke er 

ønskværdigt. Dog kan risikoens reelle størrelse vurderes med skepsis, da brugen af Roundup i 

sådanne tilfælde vil formodes at være varsom og da en 5 meter cirkel trods alt er relativ stor.  

 Foruden en risiko for negativ effekt på den øvrige vegetation ved brugen af Roundup til 

bekæmpelse af Rosa rugosa, forekommer en generel folkelig modstand mod brugen af pesticider i 

værdifulde naturområder. Tilmed har en forholdsvis ny opgørelse fra De Nationale Geologiske 

Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) vist, at der i 40 % af rapportens undersøgte 

danske grundvandsboringer forekom pesticider. Blandt disse fandtes et stigende antal med 

forekomst af det aktive stof i Roundup, glyphosat og dennes nedbrydningsprodukt AMPA (Hansen 

et al., 2010). Disse resultater har fået stor bevågenhed i medierne, hvormed det pludselig synes 

vanskeligere at slå igennem med argumenterne for at bruge Roundup til bekæmpelsen af Rosa 

rugosa i store værdifulde og sårbare naturområder. En stigende bekymring for naturens tilstand og 

fremtidens vandressourcer og vandkvalitet gør ikke denne opgave mindre.      
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Mekanisk bekæmpelse i form af slåning. 

Pesticidaftalen mellem stat og kommune tillader ikke brugen af pesticider til ukrudtsbekæmpelse 

(med undtagelse af kæmpe-bjørne og rød hestehov) på offentlige arealer (Miljøministeriet, 2009b), 

hvilket på nuværende tidspunkt pålægger både kommunerne og Naturstyrelsen at bruge mekaniske 

metoder eller græsning til bekæmpelse af Rosa rugosa. Mekanisk bekæmpelse i form af slåning, er 

derfor af myndighederne en ofte anvendt metode, hvis Rosa rugosa skal bekæmpes.  

 Der findes dog forskellige erfaringer og opfattelser af hvor mange og hvor hyppige slåninger, 

der skal til, for at bekæmpe eller i et vist omfang kontrollere Rosa rugosa. Tilmed findes en 

usikkerhed på, hvor effektiv metoden reelt er (Andersen og Ravn, 2007; Madsen, 2007; Nielsen, 

2007; Petersen, 2011). Alligevel forekommer en bred enighed om, at bekæmpelse med slåning 

kræver en særdeles ihærdig og vedholdende indsats med gentagende slåninger hvert år over en lang 

årrække (Fløistad og Grenne, 2010; Kollmann et al., 2010; Madsen, 2007; Miljøministeriet, 2004; 

Nielsen, 2007).   

 Under aktuelle forsøg er mekanisk bekæmpelse i form af slåning repræsenteret ved 

behandling 1 og 3. Forskellen på de to behandlinger er tidspunktet for sæsonens første slåning, da 

en senere første slåning formodes at have en større effekt på Rosa rugosa (Madsen, 2007). Dette 

synes projektets foreløbige resultater også at vise, da behandling 3, som repræsenterer en sen første 

slåning, ifølge ANOVA havde en større estimeret effektværdi end behandling 1. Tilmed var 

forskellen på rosefrekvens og antal rosenskud mellem forår og efterår også større for behandling 3 

end behandling 1.   

 Om den større effekt af behandling 3 skyldes et senere tidspunkt for behandlingens første 

slåning, er på baggrund af disse resultater endnu svært at sige, da kun én vækstsæson er gået. I 

stedet synes det mere nærliggende, at den større effekt af behandling 3 beror sig på et simpelt 

resultat af en kortere periode mellem behandlingens sidste slåning og efterårsregistreringen (tabel 

4.2). Desuden viste der sig en ikke signifikant effekt af behandling 3 i begge ANOVA. Hermed 

forklares den efterårsregistrerede rosefrekvens og antal skud for behandling 3 faktisk ikke af 

behandling 3. Dog antyder den lavere estimatværdi for behandling 3 i forhold til behandling 7, at 

behandling 3, trods ingen signifikans, stadig har større effekt i forhold til, hvis ingen behandling 

blev foretaget på Rosa rugosa. 

 Som nævnt i afsnit 4.2.2 forekom en forsinkelse i opstarten af projektet, hvilket betød, at de 

planlagte 3 slåninger for behandlingerne 1 og 3 ikke blev udført. I stedet blev 2 slåninger foretaget, 

hvilket, ifølge andre undersøgelser, ikke er tilstrækkeligt, hvis Rosa rugosa skal bekæmpes 
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(Andersen og Ravn, 2007; Fløistad og Grenne, 2010; Madsen, 2007). Madsen (2007) konkluderer 

bl.a. efter sit private bekæmpelsesforsøg, at der til en fuldstændig bekæmpelse kræves 5-10 indgreb 

pr. vækstsæson. Her bestod bekæmpelsen af én slåning, hvorefter genvæksten blev holdt nede ved 

håndplukning af nye skud. Trods forsøgets resultater med lokal udryddelse af Rosa rugosa i de 

behandlede rosenforekomster, vil denne metode være meget svær og tidskrævende at praktisere i 

store områder med store forekomster af Rosa rugosa. I stedet ville denne metode med sit 

skånsomme indgreb være god, hvis ihærdige privatpersoner ønsker at fjerne Rosa rugosa fra deres 

grund.  

 Ifølge resultater fra bekæmpelsesforsøget i Norge er mindst fire slåninger på en vækstsæson i 

flere sæsoner nødvendige, hvis Rosa rugosa skal bekæmpes (Fløistad og Grenne, 2010). Forsøget 

beviste tilmed den meget generelle opfattelse, at enkelte slåninger af Rosa rugosa kun har 

foryngende effekt (Kollmann et al., 2010; Weidema, 2006). De meget lave og positive effekter af 

behandling 1 og 3 synes derfor, at kunne forklares af forsøgets indtil nu korte forløb. Eksempler 

med gentagne slåninger af Rosa rugosa på store naturarealer forekommer, men her udføres sjældent 

det tilsyneladende nødvendige antal slåninger (Andersen og Ravn, 2007; Petersen, 2011; Ravn, 

2007). 

 Slåning af Rosa rugosa i det nødvendige omfang menes at føre til, at også den ønskede og 

eftertragtede urtevegetation vil forsvinde, da denne ikke tåler en intensiv slåning. Tilmed vil urterne 

ved en tidlig slåning ikke nå at sprede sine frø, hvormed den negative effekt på urterne vil 

forstærkes. Vegetationen i områder, hvor intensiv slåning bruges til bekæmpelse af Rosa rugosa, vil 

som følge heraf være domineret af almindelige græsarter, hvilke tåler den gentagende slåning 

(Kollmann et al., 2010). I forhold til andre mekaniske bekæmpelsesmetoder som opgravning og 

optrækning eller kemisk bekæmpelse, synes slåning dog at være den metode, der påvirker 

landskabet og den øvrige vegetation mindst. 

 Om slåning alene er en effektiv metode er endnu uvist, da ingen forsøg har haft tilstrækkelige 

lange forløb. Alligevel synes gentagende slåninger af Rosa rugosa, at kunne begrænse den 

vegetative spredning i et vist omfang, da planten her formodes at bruge energi på genskydning i 

stedet for vegetativ formering. Hvis slåningen oven i købet efterlader flossede stubbe med større 

overflade til svampeinfektion, vil dette svække Rosa rugosa yderligere (Andersen og Ravn, 2007). 

Forhindrer slåningen frugtmodning og frøsætning, vil dette medvirke til mindre frøspredning af 

Rosa rugosa. Spredningen af Rosa rugosa er som nævnt, i nogle områder begrænset af manglende 
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frøkilder (Kollmann et al., 2007), hvormed slåningerne i disse områder kan begrænse etableringen 

af nye rugosa-kloner.  

 Ovenstående antyder, sammen med en påvisning af større effekt ved 3 slåninger (Fløistad og 

Grenne, 2010), at behandlingerne 1 og 3 i projektets følgende år skal indeholde de 3 planlagte 

slåninger. Dette antal er måske ikke tilstrækkeligt til bekæmpelse af Rosa rugosa, men i stedet 

realistisk i forhold til det praktisk og økonomisk mulige for myndighederne i en reel 

forvaltningssituation. Metoderne brugt i forvaltningen skal ofte imødekomme begrænsede 

økonomiske midler, hvorfor omkostningerne af metoderne i forhold til effekten ikke er ligegyldig. 

Effekten af 3 slåninger må med tiden vurderes i forhold til effekten af en evt. fjerde slåning og hvad 

denne ville give ekstra af naturværdi, men også koste i tid og ressourcer. I dette tilfælde kunne man 

forestille sig at en fjerde slåning ville give et resultat, der ikke matchede omkostningerne.  

 

Interaktionen mellem blok og behandling  

 Ifølge ANOVA for rosefrekvens efterår og antal rosenskud efterår forekommer en signifikant 

interaktion mellem blok og behandling. Dette indikerer, at de enkelte behandlinger opfører sig 

forskelligt alt efter blokplacering, hvormed det reelt set er svært at sige noget konkret om effekten 

af de forskellige behandlinger.  

 Hvad interaktionen mellem blok og behandling skyldes, kan ikke siges ud fra forsøgets 

foreløbige resultater og registreringer. Et bud kan være behandlingsfelternes mulighed for at 

påvirke hinanden. Især da Rosa rugosa er en klondannende plante og da alle skud som beskrevet i 

afsnit 3.1 er forbundet af ét stort rodnet. Hermed vil rugosa-klonen allokere overskydende 

ressourcer fra skuddene i ubehandlede felter til genoprettelse af de skud, der forekommer i 

behandlede felter (Svensson et al., 2005). I fremtidige forsøg vil forskellige bekæmpelsesmetoder 

derfor med fordel kunne afprøves i adskilte rosenbuske. I et sådan forsøg skal der derimod tages 

højde for varierende abiotiske forhold som følge af buskenes forskellige placeringer. Alligevel 

synes dette ikke at gøre en forskel, da der i aktuelle tilfælde hersker tvivl om ensformigheden af 

abiotiske forhold og hvorfor undersøgelse af disse måske alligevel vil blive udført. 

 Hermed fremkommer det, at de enkelte behandlingers forskellige effekt mellem blokkene evt. 

også kan skyldes forskellige jordbundsforhold. Også en varierende struktur og alder indenfor 

rugosa-forekomsten, kunne have betydning for de enkelte behandlingers effekt. Disse grunde er dog 

indtil videre kun svævende bud, da ingen af disse faktorer er undersøgt nærmere. 
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 Interaktionen mellem blok og behandling antyder, at effekten af de enkelte behandlinger kan 

være forskellige på Rosa rugosa alt efter dennes levested, levevilkår, alder osv. Dette skal der skal 

tages højde for i den fremtidige analyse af forsøgets resultater med efterfølgende bud på bedste 

praksis af bekæmpelse af Rosa rugosa. Især da Rosa rugosa med sin brede niche forekommer i 

mange forskellige områder med meget varierende abiotiske og biotiske forhold (Bruun, 2005; 

Ejrnæs og Strandberg, 2007; Isermann, 2008a).  

 

Forsøgsdesign og metode ved blokforsøget  

Under vegetationsundersøgelserne i blokforsøget blev et antal variabler registreret, hvilke i 

nærværende speciale ikke er omtalt. Dette skyldes, at flere af variablerne er registreret med henblik 

på en mere omfattende analyse ved projektets afslutning, hvor bekæmpelsesmetodernes effekt på 

den øvrige vegetation og anden form for bunddække skal vurderes. Som tidligere nævnt, er det med 

nærværende specialerapport hensigten at give en foreløbig vurdering af bekæmpelsesmetodernes 

effekt på Rosa rugosa samt give forslag til fremtidige forsøg. Dog giver udarbejdelsen af dette 

specialeprojekt også mulighed for en opsamling og vurdering de analyser, metoder og 

forsøgsdesign, der er brugt under bekæmpelsesforsøgets første sæson.  

 Til den foreløbige opsamling vurderes bekæmpelsesmetodernes effekt på Rosa rugosa på 

baggrund af rosefrekvens og antal rosenskud. Rosenfrekvensen og antallet af rosenskud er ikke 

uafhængige, og analysernes meget overensstemmende resultater for begge variabler er derfor ikke 

overraskende. Endda synes udførslen af en identisk ANOVA på begge variabler næsten overflødigt 

og kan i dette tilfælde kun opfattes som verificerende for resultatet. Andre mere uafhængige 

variabler kunne med fordel benyttes til at undersøge de enkelte bekæmpelsesmetoders effekt på 

Rosa rugosa. Her kan nævnes højde og bladdække. I aktuelle tilfælde virkede disse variabler dog 

ikke anvendelige, da eksempelvis højden af Rosa rugosa om efteråret mere var et resultat af 

tidspunktet for den seneste slåning end den enkelte behandling. Tilmed ville højderne for 

behandling 6 og 7 være usammenlignelige med de øvrige behandlingers højde, da der ved 

behandling 6 og 7 ikke blev foretaget nogen slåning. Samme tendens forekom for det registrerede 

bladdække af Rosa rugosa. Havde specialeperioden tilladt tid til en forårsregistrering i 2011, ville 

en egentlig forskel i højde og bladdække som følge af bekæmpelsesmetode formodes at forekomme, 

hvormed disse variabler så ville kunne bruges. Med flere forårsregistreringer i fremtiden vil det 

derfor være oplagt at benytte variablerne højde og bladdække i undersøgelsen af de enkelte 

bekæmpelsesmetoders effekt på Rosa rugosa.  
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 Med ovennævnte antydes det, at efterårsregistreringen i fremtiden bør foretages med samme 

tidsinterval efter bekæmpelsesmetodernes sidste slåning eller tilførsel med Roundup. Dette vil 

mindske de forskelle, der mellem bekæmpelsesmetoderne måtte forekomme som et simpelt resultat 

af forskellige tidsintervaller til efterårsregistrering. Derefter skal det overvejes hvor længe efter 

bekæmpelsesmetodernes sidste indgreb, registreringen skal foretages. Her ville tidsintervallet ikke 

være af afgørende betydning, kun at denne var den samme for alle behandlinger. Især for 

parallelbehandlinger som behandling 1 og 3 samt behandling 2 og 4. Desuden er det med forsøgets 

formål, at sammenligne forskellige bekæmpelsesmetoder, også vigtigt, at behandlingerne udføres 

med så få afvigelser som muligt fra forsøgets oprindelige design. Eksempelvis er det 

uhensigtsmæssig, at der i behandlingerne 2 og 5 foretages en slåning, hvilket ikke udføres i disses 

parallelbehandlinger 4 og 6.  

 Yderligere blev effekten af de forskellige bekæmpelsesmetoder vurderet ud fra en direkte og 

procentvis ændring i både rosefrekvens og antal rosenskud fra forår til efterår. Der forekommer ved 

udregningerne af disse meget store standardafvigelser, hvilket indikerer store variationer i 

resultaterne indenfor de enkelte behandlingsfelter. Dette fremgår også af sammenligningen mellem 

de enkelte behandlingsfelter, som findes på bilag 6. De store afvigelser kunne skyldes en helt 

naturlig variation i ændringen af rosenfrekvens og rosenskud. Dette virker som en meget 

nærliggende forklaring, da der ved forskelsværdierne for de enkelte behandlingsfelter allerede 

findes store afvigelser (bilag 6). Disse kunne dog yderligere fremprovokeres af målefejl under 

registreringen af rosefrekvens og antal rosenskud, hvilket ville kunne forekomme ved en lille 

ændring af det enkelte analysefelts placering, hvormed rosenskud, der ikke om foråret var indenfor 

rammen, ville være det om efteråret og omvendt. De udførte behandlinger i behandlingsfelterne gør 

det svært permanent at markere analysefelternes placering og denne fejl vil derfor i fremtiden være 

svær at rette, da analysefelterne hermed ikke fysisk ligger fast i behandlingsfelterne, men placeres 

efter bedste evne under hver registrering. 

 Ved nærmere eftertanke synes den procentvise forskel i rosefrekvens og antal rosenskud i høj 

grad at afhænge af disse variablers forårsværdier. Med en lav forårsværdi for rosefrekvens og antal 

rosenskud, vil en ganske lille ændring i henholdsvis rosefrekvens og antal rosenskud efterår føre til 

en stor procentvis forskel i den ene eller anden retning. Dette vil i sidste ende medføre store 

afvigelser for gennemsnittet af den procentvise forskel for både rosefrekvens og antal rosenskud. 

Tilmed vil en ændring i rosenfrekvens ved høje frekvenser ikke komme til udtryk på samme måde 

som den samme ændring ved lave frekvenser. Resultaterne af især den procentvise forskel for 
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rosenfrekvens, men også til dels den procentvise forskel for antal rosenskud, må derfor tages med 

forbehold.  

   

4.4.2. Græsning. 

Der forekommer ikke mange eksempler, hvor græsning udelukkende bruges med det formål at 

bekæmpe Rosa rugosa. Derimod findes adskillige tilfælde, hvor afgræsning er brugt til pleje af 

tilgroede naturarealer, hvor også Rosa rugosa forekommer og derfor græsses i et vist omfang (Ravn 

og Buttenschøn, 2007). Ofte er græsningens direkte effekt på Rosa rugosa ikke vurderet eller 

undersøgt, hvorfor græsning som metode til bekæmpelse af Rosa rugosa undersøges ved 

bekæmpelsesforsøget i Thy. 

 Der var ved start af projektet ikke klarhed om kreaturernes eller fårenes lyst til at græsse på 

Rosa rugosa og dyrenes græsning blev derfor indledningsvis i efteråret 2010 vurderet ud fra 

græsningsindekset forklaret i afsnit 4.2.3. De målte græsningsscore viste et vist omfang af græsning 

på Rosa rugosa fra begge dyregrupper. Overraskende var det, at resultaterne viste, at kreaturerne 

græssede både hårdere og langt mere tilfældigt på rugosa-forekomsterne end fårene gjorde. 

Regression for græsningsscore viste tilmed, at fårenes græsning på Rosa rugosa primært var 

begrænset til yderkanterne af buskene, hvorimod kreaturerne opretholdte en høj græsninggrad ind 

gennem rosenbuskene. Det kan ikke ud fra aktuelle opgørelse konkluderes, om kreaturerne eller 

fårene græsser på Rosa rugosa i et tilstrækkeligt omfang til at kontrollere eller bekæmpe planten. 

 I tabel 3.1 findes enkelte eksempler, hvor græsning med henholdsvis får og geder er brugt til 

bekæmpelse eller kontrol af Rosa rugosa. Disse er i alle tilfælde vurderet af udøveren til at have en 

negativ effekt på Rosa rugosa (tabel 3.1). Græsning som metode til bekæmpelse af Rosa rugosa 

menes dog kun at være relevant i områder, hvor Rosa rugosa endnu ikke har etableret sig og hvor 

kun nye skud og unge kloner forekommer. Tilmed menes græsningen at frembringe kraftig 

genvækst fra rhizomerne, hvorfor en meget hård græsning er nødvendig for at kontrollere væksten 

af Rosa rugosa. Dette kan dog føre til, at den ønskede vegetation græsses helt væk, inden målet med 

bekæmpelse af Rosa rugosa er nået (Weidema, 2000). Dette blev for eksempel set i et 

bekæmpelsesforsøg fra Tyskland, hvor helårsgræsning med Galloway-kvæg gav succesfuld 

bekæmpelse af Rosa rugosa, men derimod også et næsten vegetationsfrit område (Anon., 2007). 

Med en sådan effekt på den øvrige vegetation, kan formålet med græsningen igen overvejes, da en 

så omfattende vegetationsændring ikke repræsenterer god naturpleje. 
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 Kreaturerne, der bruges i dette forsøg er af racen Skotsk Højlandsrace. Det blev ved egne 

observationer, og i overensstemmelse med de præsenterede resultater, fundet, at kreaturerne ofte 

befandt sig midt i rugosa-forekomsterne, mens de græssede på plantens hyben og blade. Deres 

færden førte til mange ødelagte skud og optrådte rhizomer. Derfor må kreaturerne foruden 

græsningens kontrol også formodes at fremme væksten af Rosa rugosa, da både frø samt afrevede 

rhizomer og rødder blev spredt ved dyrenes tilstedeværelse. 

 Gode resultater er opnået med fårs græsning på Rosa rugosa på Samsø (tabel 3.1) (Manstrup, 

2011; Ravn og Buttenschøn, 2007). I dette tilfælde er det vist, at fårene med forholdsvist lavt 

græsningstryk kan kontrollere Rosa rugosa i et omfang, så denne ikke spreder sig yderligere i 

området. Dog må det formodes, ud fra aktuelle opgørelse, at fårenes græsning vil have begrænset 

effekt på store og tætte forekomster af Rosa rugosa, da fårene som nævnt begrænsede deres 

græsning til yderkanterne af rugosa-forekomsterne. Der vil dog med en tidligere udsætning af 

fårene i foråret 2011 forventes en højere græsningsgrad som følge af en større ædelyst for nye 

grønne skud. 

 Med første sæsons udførte undersøgelser er det ikke muligt at sammenligne effekten af 

græsningen på Rosa rugosa med de andre afprøvede bekæmpelsesmetoder. Hvis effekten af 

græsningen skal kunne sammenlignes med de øvrige bekæmpelsesmetoder, skal 

vegetationsundersøgelserne foretaget i blokforsøget også foretages i græsningsforsøget. Dette er da 

også hensigten i sæsonen 2011. Da græsning ofte bruges i naturplejen, vil effekten af dyrenes 

græsningen på Rosa rugosa være en god oplysning til fremtidens plejeplaner. Tilmed vil effekten af 

græsningen på den øvrige vegetation i forhold til de øvrige bekæmpelsesmetoder, og også i henhold 

til ovenstående, være en meget interessant parameter. 

 Hvis græsningen viser sig at være en god metode til bekæmpelsen af Rosa rugosa, skal der 

med valget af denne metode tages højde for udgifterne til hegn. Især vil hegning i de sårbare 

klitheder, hvor Rosa rugosa især udgør en trussel, være meget omkostningstung og besværlig. Ofte 

vil en indhegning også begrænse offentlighedens adgang til naturområderne. Dog kan etableringen 

af en indhegning og udsætningen af dyr på tilgængelige naturarealer sætte et større og uvurderligt 

fokus på naturpleje blandt offentligheden (Manstrup, 2011). Ikke mindst følger der med denne 

bekæmpelsesmetode aftaler med ejere af et dyrehold, der egner sig til denne form for naturpleje og 

derefter tilsyn af dyreholdet, hvilket ifølge oplysninger fra Samsø ikke er uvæsentligt.  
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5. Konklusion 

 

Rosa rugosa spreder sig uden tvivl i det danske landskab og udgør et problem i især de danske 

klithabitattyper. Der foretages bekæmpelsesforsøg på myndigheders og privatpersoners eget 

initiativ, men denne er sparsom og usystematisk, hvorfor både kræfter og ressourcer synes at kunne 

blive brugt bedre. Dette blev under nærværende specialearbejde bekræftet ved henvendelsen til 

udøvere af afprøvede bekæmpelsesmetoder, da der her blev fremlagt meget forskellige 

overbevisninger om den rigtige bekæmpelsesmetode. 

 Under de få veldokumenterede forsøg der findes med bekæmpelse af Rosa rugosa, har 

metoderne og resultater været meget forskellige. Et generelt resultat er dog, at en succesfuld 

bekæmpelse af Rosa rugosa kræver vedholdenhed og ofte en længere tidshorisont end den, der har 

været afsat til forsøgene.  

 Det er endnu alt for tidligt at konkludere hvilken af de afprøvede metoder i dette projekt, der 

er den bedste til bekæmpelse af Rosa rugosa. Dog synes bekæmpelsesmetoder indeholdende brugen 

af Roundup i overensstemmelse med andre bekæmpelsesforsøg, at have den største effekt på Rosa 

rugosa. Alligevel vides det ikke om denne effekt reelt skyldes brugen af Roundup eller helt andre 

forhold som for eksempel tiden fra behandlingernes sidste indgreb til efterårsregistreringen eller 

ekstra udførte indgreb som eksempelvis slåning. Derudover viste effekterne af de enkelte 

bekæmpelsesmetoder (behandling1-6) ikke at adskille sig klart fra hinanden, hvilket bekræfter, at 

der efter forsøgets første år mangler entydige resultater og derfor og grundlag for konklusioner 

omkring de enkelte bekæmpelsesmetoder effekt på Rosa rugosa.  

 Derimod er der med de præsenterede resultater og udførslen af både bekæmpelsesmetoderne 

og vegetationsanalyserne allerede efter forsøgets første sæson oparbejdet erfaringer, der kan bruges 

i forsøgets videre forløb. Blandt andet kan det konkluderes, at det fremover er vigtigt, at de 

forskellige behandlinger udføres i overensstemmelse med det oprindelige forsøgsdesign uden 

afvigelser fra parallelbehandlinger. Samtidig skal efterårsregistreringen ske med samme tidsinterval 

efter behandlingernes sidste indgreb. I fremtidens analyser af bekæmpelsesmetodernes effekt på 

Rosa rugosa skal der tages højde for, at bekæmpelsesmetoderne måske ikke vil have samme effekt i 

de forskellige blokke og at rugosa-skuddene i ét behandlingsfelt kan påvirke skuddene i et andet 

behandlingsfelt. I forsøgssæsonen 2011 skal vegetationsundersøgelser udføres i græsningsforsøget, 

således at græsningens effekt på Rosa rugosa og ikke mindst den øvrige vegetation, kan 

sammenlignes med de kemiske og mekaniske bekæmpelsesmetoder.  
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 Med etableringen af bekæmpelsesforsøget i Thy er en relativ langtidssigtet og 

veldokumenteret praktisk afprøvning af forskellige bekæmpelsesmetoder skudt i gang.

 Vegetationsanalyserne vil i resten af perioden udføres på sammen måde som præsenteret i 

nærværende speciale. Det forventes hermed, at der i projektets slutning forekommer 

veldokumenterede og solide analyser, resultater og erfaringer, hvilke mangler i opklaringen af 

bedste praksis til bekæmpelse af Rosa rugosa.    

 Hvis en god, effektiv og praktisk metode skal findes til fremtidens bekæmpelse af Rosa 

rugosa er der yderligere behov for etablering og gennemførsel af veldokumenterede og designede 

forsøg. Et vigtigt formål for sådanne forsøg kunne være langsigtede tests af praktiske metoder til 

bekæmpelse af Rosa rugosa. Her er det for fremstillingen af sammenlignelige og brugbare resultater 

vigtigt, at veldokumenterede og gentagelsesmulige designs bruges. Efter første bekæmpelsessæson i 

Thy tyder det på at endnu flere kombinationer af kemisk og mekanisk bekæmpelse kan afprøves. En 

kontrolleret udførsel i samme omfang som blokforsøget kunne med fordel afprøves i større skala, 

således at de forskellige bekæmpelsesmetoder blev udført på forskellige og adskilte rugosa-kloner. 

Hermed ville en samlet klon blive udsat for samme behandling og en påvirkning indenfor rugosa-

klonen af ubehandlede skud ville ikke forekomme.    

 Det vil i fremtiden ikke være muligt at udrydde Rosa rugosa i den danske natur. Dog synes 

det vigtigt, at en forebyggelse og bekæmpelse mod yderligere spredning af Rosa rugosa påbegyndes 

for værdifulde og sårbare naturområder. Der kan med indsamling af mere dokumenteret viden og 

erfaringer fra afprøvede bekæmpelsesforsøg udarbejdes langt mere effektive og sammenhørige 

strategier for bekæmpelsen af Rosa rugosa. Tilmed kan bekæmpelsen udføres på bedst mulige måde 

og fokuseres på områder, hvor den er mest nødvendig og giver de bedste resultater. Dog skal der til 

en succesfuld og ikke mindst meningsfuld bekæmpelse af Rosa rugosa forekomme en fælles 

politisk og national overbevisning om, at Rosa rugosa er en uønsket planterart, som skal bekæmpes 

i vores sårbare og værdifulde naturområder.  
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Bilag 1. Oversigt over forsøgsområdet 
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Bilag 2. Blokforsøgets og græsningsforsøgets placering i forsøgsområdet.   
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Oversigt over forsøgsopstilling i blokforsøget. En opmåling af den udvalgte Rosa Rugosa busk (rød cirkel) med 

placeringen af blok A-D med behandlinger 1-7 (t1-t7), der er fordelt tilfældigt indenfor hver blok. Udvalgte 

analysefelter, hvori vegetationsanalyserne er foretaget, ses som de gråfarvede talmarkeringer.  
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Bilag 4. Feltskema til vegetationsundersøgelser i blokforsøget.  
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Bilag 5: Billede af analyserammen brugt til vegetationsanalyser i blokforsøget. 

 

  

Analyserammen brugt under vegetationsanalyserne i blokforsøget. Rammen måler 

0,5x0,5 cm og er delt op i 16 små delfelter (markeret med røde mærker) til 

frekvensmålinger af Rosa rugosa og den øvrige vegetation. Rammen er ”hjemmelavet” 

og med vilje sådan at den kan skilles i alle hjørner, da dette gør placeringen af rammen 

nemmere i det høje rugosa-krat. I dette tilfælde ligger rammen i behandling 1 foråret 

2011. 
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Bilag 6. Sammenligning af rosefrekvens og antal skud forår og efterår i de 

enkelte behandlingsfelter.
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