Rynket rose (Rosa rogusa)
Rynket rose, populært kaldet Hybenrose, findes i mindre omfang på engstrækningen, hvor vores køer
græsser. Den anses for at være en invasiv art og bekæmpes flere steder, dog især på kystnære arealer. Den
sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område, og
spredning af rynket rose medfører en markant nedgang i tilgængeligheden af lys. Derved skygges andre arter
ud af deres habitat og resultatet er et artsfattigt plantesamfund. Det er ikke kun plantesamfundene, der
fortrænges, for til en alsidig flora knytter der sig en ligeså alsidig fauna.

Hvordan kender du den?
Rynket rose er bedst kendt for sine store saftige, røde eller orangerøde hyben, som er fladtrykt kugleformede
og 2-3 cm i diameter. Planten kan blive 0,5-1,5 m høj afhængig af jordtype. Blomsten er groft rynket og dens
fem kronblade er oftest mørk pink eller rosa, men kan også være hvide. Blomsterne dufter kraftigt af roser,
og de kan lugtes flere meter væk i stille vejr. Selve blomsterne er 6-10 cm i diameter og de blomstrer i junijuli. Småblade er groft rynkede, brede og mere græsgrønne end hos andre rosenarter. Oversiden er glat og
skinnende grøn, mens undersiden er klæbrig og tæthåret. I efteråret er bladene gule, orange og røde. Rynket
rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stænglerne er meget tæt besat med cm-lange, lige,
korthåret og lyst brune torne. En enkelt plante kan dække store arealer – op til 100 m2.

Rynket rose må ikke forvekles med
 Klitrose (Rosa pimpinellifolia) – denne har små, ca. 1 cm, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster
 Hunderose (Rosa canina) – denne har aflange og slankhalsede hyben.

Bekæmpelse
Græsning med kvæg kan holde rynket rose i skak på. Græsningen har en god effekt, men fjerner ikke roserne
fuldstændigt, fordi dyrene bider kun skudspidserne af, så græsningen skal suppleres med andre
bekæmpelsesmetoder. Den metode til bekæmpelse af Rynket rose, der er mest skånsom overfor den øvrige
vegetation, er hyppig nedskæring til rosen dør. Det bedste resultat opnås ved at nedskære hele bevoksningen
af Rynket rose lige efter løvspring. Herefter fjernes alle grønne skud en gang om ugen, indtil rosen ikke mere
sætter nye skud. Metoden er meget arbejdskrævende og derfor mest anvendelig for mindre bevoksninger.

