
Mekanisk/kemisk bekæmpelse 
af Rynket Rose. 
Bekæmpelse af Rosa Rugosa  
Mekanisk/kemisk bekæmpelse af Rynket Rose. 

Grundejerforeningens bestyrelse har fået mange opfordringer til at komme med 
brugbare forslag til bekæmpelse af Rosa Rugosa i vort område. 

Mange artikler er skrevet om emnet fra forskellige geografiske områder, nogle 
omhandlende forslag med at geder kan afgnave arealet, nogle med fræsning af 
arealet og lignende metoder samt også sprøjtning. Der er ligeledes foretaget 
mange skalaforsøg af metoderne. 
Vi ved at sprøjtning for mange ikke lyder som en miljømæssig god løsning, men vi 
vurderer ud fra diverse artikler og anvisninger, at for vort område med mange klitter 
og roser tæt på sommerhusene, vil ”mekanisk/kemisk bekæmpelse” være den 
bedste metode. Derfor har vi sammenskrevet en fremgangsmåde, som vi vurderer 
egnet for Henne Strand. 

Vi vil på Udsigtshøjen, bag Vævestuen, til foråret foretage fjernelse af roser efter 
nedenstående metode. 

Arbejdsanvisning: 

Nedskæring af roser. 

Det første år i februar-marts måned skæres arealet ned så tæt som muligt til jorden 
(5-10cm.). Et effektivt værktøj til dette arbejde kan være en kraftig buskrydder 
forsynet med savklinge.  
Det afskårne materiale samles og fjernes / afleveres på Varde Kommunes 
miljøstation på Porsmosevej, se åbningsperioder på vores hjemmeside. 

Det er vigtigt at fjerne materialet, da de naturlige planter, der nu gerne skal 
overtage arealet, ikke trives ved gødet jord. 

Sprøjtning af nye skud. 

I maj-juni, når de nye skud er 10-20cm. Høje, sprøjtes de med nedenstående 
blanding. 
5 liter færdig sprøjtevæske blandes i forholdet: 1:14. 
0,33 liter Glyphosat360 i 4,66 liter kalkfrit vand (regnvand). 
Forbruget er ca. 5 liter pr. 100m2.  
Læs sprøjtevæskens brugsanvisning nøje. 

Sprøjtningen foretages direkte på de nye skud. 
Sprøjtningen skal foretages i stille vejr og tørvejr og min 6 timer før evt. regn. 

NB: Tågesprøjtning må ikke anvendes, da væsken vil spredes til andre områder 
end de påtænkte. 

Vedligehold af arealet. 



De efterfølgende år skal evt. nye rodskud fjernes mekanisk. Alternativt gentages 
processen ved kraftig genvækst. 

Efter 3 år vil roserne være fjernet. 

Denne anvisning er bl.a en sammenskrivning af artikel af Knud Hammeken på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


