
BEKÆMPELSE AF RYNKET ROSE
Rynket rose er det man kalder en invasiv art. En art der udkonkurrer de andre planter, og som 
ikke oprindeligt hører til i Danmark. 

Den rynkede rose
Den dufter skønt og er vældig 

vækstkraftig og hårdfør. Men det er ikke 
for sjov, at den ikke længere må handles på 

planteskoler. 

De hjemmehørende planter på klitheden er små og 
nøjsomme, så de overvokses let af den rynkede rose, når 

den breder sig i helt tætte bevoksninger. Meget af livet på 
klitheden er afhængig af lys og varme på vindbrud med blottet 
sand. Den rynkede rose lukker disse flader, og gør dem mørke 

og skyggefulde, så næsten intet liv overlever. 

Hyben er rosens frugt, og kan flyde i saltvand over lange 
afstande, uden af frøene tager skade. Et hyben kan indeholde 

op til 120 frø, og en plante kan producere over 1.000 frø 
pr. m². Desuden kan planterne formere sig vegetativt, 

det betyder, at et lille stykke plante kan danne 
en ny plante. Endelig spredes frøene af dyr. 

Både fugle og pattedyr spiser hyben, og 
frøene kan overleve at passere 

fordøjelsessystemet. 

Bekæmpelse
Rynket rose skal bekæmpes. 

Dels fordi den overvokser 
klitlandskaberne og udkonkurrer de 

oprindelige arter, så den er en trussel for 
biodiversiteten. Og dels fordi dens tætte krat gør 

det vanskeligt at færdes i klitterne, da de næsten er 
umulige at komme igennem. 

Hvis du vil gøre en god gerning for naturen kan du 
bekæmpe rynket rose, ved at trække dem op. Men det 
kan tage flere år før de er væk. Er der blot et lille stykke 

levende rod tilbage i jorden, vil de skyde igen. Der 
bruges i disse år mange penge på at bekæmpe 

rynket rose bl.a. i Nationalpark Thy. Det er 
vanskeligt og meget dyrt. Roserne kan graves 

op, tildækkes, fræses, rykkes op m.m. Det 
skal ske gentagende gange, ellers 

skyder de bare fra resterne af 
rødderne igen. 

Klitrosen
Tag endelig ikke fejl af 

klitrose og rynket rose. Klitrosen 
er hjemmehørende og en god 
art på klitheden. Den er lille og 
spinkel med hvide blomster og 

sorte runde hyben. Den har 
mindre blade og hyben end 

rynket rose. 

LIFE REDCOHA
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BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER
Gyvel er en plante, der i disse år breder sig kraftigt på klithederne i den sydlige del af Thy. 
Den overvokser alle de naturligt hjemmehørende plantearter. 

Gyvel
Den er flot når den står og blomstrer, 

men den er meget skadelig for klitnatur. 
Det er ikke kun skyggen der er problemet. 
Gyvel tager nemlig kemiske våben i brug. 
Den har allopatiske evner, hvilket betyder, 

den indeholder stoffer, der i jorden virker som 
væksthæmmer for andre planter. Gyvel har 
været i den danske natur i mange år. Men 
den ”italienske” gyvel, er mere aggressiv, 
og er derfor en trussel. Den breder den 

sig i store tætte plamager ud over 
klitterne. 

Bjergfyr, klitfyr  
og sitka

Flere steder er kystnaturen ved at vokse til 
i nåletræer. Det er nåletræer, der ikke hører til 

i Danmark. De blev plantet, da man etablerede 
skovene i Thy.

Nåletræer spreder sig ud over klitterne, og lukker 
af for lyset til de hjemmehørende planter. De 

jordrugende fugle vil ikke yngle, når der er 
træer i nærheden. Der kan nemlig sidde 
rovfugle og kragefugle i træerne, som 

tager æg og unger. Markfirben 
yngler heller ikke i skygge. 

Bekæmpelse  
af gyvel

Den bedste metode til bekæmpelse af 
gyvel er optrækning. Planten skal trækkes 
op med rod. Men rod ikke i jordbunden. 
Der ligger nemlig en masse frø klar til at 

spire, hvis de får muligheden. Store planter 
trækkes op med maskinerog små planter 

kan trækkes op med håneden. Det er 
derfor en god idé at trække planterne 

op, så snart man får øje på dem. 

Hjemme hørende  
arter og løvskov

De træer og buske, der ville være her 
naturligt, er meget velkommen. De 

hjemmehørende træarter skal kunne klare 
det barske klima i kystnaturen. Ene, skovfyr, 

hvidtjørn, hyld, birk, slåen, skovæble og 
eg er hjemmehørende arter med et væld 

af liv tilknyttet.. En løvskov indeholder 
et helt andet liv end en nåleskov. 

LIFE REDCOHA
Restoration of Danish Coastal Habitats
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BLOMSTRING
Blomster er smukke at kigge på, og nogle er skønne at dufte til. Men deres vigtigste formål 
er, at være mad for en masse insekter.  

Blomster
Blomster er ikke bare blomster. Der er 

meget stor forskel på, hvor mange gange 
de besøges af insekterne. De mest besøgte 

blomster besøges 100 gange mere end de mindst 
besøgte blomster. Der er også meget stor forskel på 
hvilke insekter, der besøger hvilke blomster. Derfor 

er det vigtigt at have mange forskellige blomster, hvis 
man vil have mange forskellige insekter. Nogle arter 
er generalister, som betyder, at de besøger mange 

forskellige blomster, mens andre er specialister. 
Specialisterne som eksempelvis isblåfuglen er helt 
afhængig af musevikke, for at arten kan overleve. 

Den lægger nemlig sine æg på musevikke. 
Hedepletvingen, der lever lige nord for 

nationalparken, er helt afhængig af 
planten djævelsbid. 

Insekter
Insekterne er aktive fra marts til 

november, når temperaturer er over 5-7 
grader. På klithederne er der meget hedelyng, 

som mange arter er helt afhængige af, men den 
blomstrer hovedsageligt i juli og august. Insekterne 
er derfor afhængige af blomster i de perioder, hvor 

hedelyngen ikke blomstrer.  
Derfor er det meget vigtigt, at der er blomster til hele 

perioden. Ved at have mange forskellige blomster, med 
forskellige blomstringstidspunkter dækkes langt flere 

insekters fødebehov. 

Klitterne og klithederne må ikke gro til i græs,  
som skubber blomsterne væk. Det er derfor vigtigt, 

at der bliver skabt huller i vegetationen, ved fx at 
køer kan spise græsset, eller at klithederne 

bliver afbrændt. Så kan de mange 
forskellige blomstrende planter få 

plads igen. 

Bestøvende 
insekter

Der er et evigt samarbejde mellem 
blomster og insekter. Blomsterne 

behøver bestøvning, og insekterne behøver 
føde. Insekterne er utrolig forskellige. Nogle er 
store, nogle er små, nogle er tynde, andre mere 
runde, nogle har en lang snabel og andre har en 

kort. Blomsterne er mindst lige så forskellige. Hvis 
man kun har en type insekter, får man en langt 
dårligere bestøvning af blomsterne. Derfor er 

det vigtigt at have en bred vifte af insekter, 
der kan foretage bestøvningen af blomster, 

samt en bred vifte af blomster, der kan 
give føde til mange forskellige 

insekter. 
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BLOTTET SAND
I Danmark er der alt for lidt bar sand og jord. Mange arter har brug for arealer med blottet sand 
eller meget tyndt plantedække. Dyrelivet i klitterne og på klithederne er tilknyttet alt det bare sand. 
Disse arter er helt afhængige af bart sand for at kunne overleve. 

Frygten for 
sandfygning

Sandflugten er en meget stor del af 
Nationalparks Thys historie. I dag frygter vi 

ikke længere sandet, og ønsker at lukke mere op 
for sandets flugt i områder, hvor det ikke kan give 

problemer for huse marker. 

Der er mange dyr tilknyttet til de bare sandflader. Et af 
dem er markfirben, som er beskyttet og fredet. Den ynder 
at solbade på sådanne lokaliteter, og har brug for blottet 

sand for at kunne lægge sine æg. De åbne sandflader giver 
mulighed for, at en række andre spændende dyr, kan 
leve her. Det kan f.eks. grave- og vejhvepse, jordbier, 

sandspringere, løbebiller og en række sjældne 
edderkopper. 

De planter der vokser her er bl.a. 
stedmoderblomster og smalbladet timian, 

er utrolig gode nektarplanter som 
mange insekter har glæde af. 

Dynamik
Kronvildtet hjælper også med 

at træde huller i vegetationen. Fra 
disse huller kan sandet begynde at 
flytte sig, til gavn for dyr og planter. 
I forbindelse med bekæmpelse af 

rynket rose, blotlægges nogle store 
sandflader ved hjælp af store 
maskiner. Her følger vi med i 

indvandringen af dyr og 
planter. 

Klitperlemor
sommerfugl

Den lægger æg ved 
stedmoderblomster, og andre 
violer. Disse blomster er meget 

sårbare over for tilgroning. De skal 
have bart sand for at etablere sig. 
Skal klitperlemorssommerfuglen 

bevares, er det vigtigt at sikre tilpas 
store, soleksponerede partier 

med forstyrret sand, hvor 
stedmoderblomster kan 

trives.
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HVAD KAN DU GØRE PÅ DIN 
SOMMERHUSGRUND?

Slåning 
Hvis du kun slår græsset 

et par gange om året, fremmer 
det blomstring på din grund. En 
græsplæne der er slået som i en 

parcelhushave, er der ikke meget liv 
i. Hvis græsset bliver for langt og tæt, 
skygger det jorden så den ikke bliver 

varmet op, og det vil hindre nye planter 
i at spire. Man slår græsset første 

gang i maj for at fjerne nærring og 
så igen i oktober, når de fleste 

blomster har sat frø. 

Rydning
De eneste nåletræer der 

er hjemmehørende i Danmark er 
skovfyr, ene og taks. De andre nåletræer 
er fra fremmede himmelstrøg, og de er 

skadelige. De skader bl.a. naturen ved at skygge 
for kystnaturens egne planter. Hvis der er træer 

inden for 200-300 meters afstand, vil nogle af de 
sjældne fugle ikke yngle der. 

Ved at rydde nåletræerne, hjælper du den sjældne 
natur. Vil du gerne have bevoksning omkring dit 

hus, bør du i stedet bruge hjemmehørende 
planter, der er tilpasset det barske liv på 
klitheden. Det kunne f.eks. være eg, birk, 

skovæble, småbladet lind, pil, røn, 
slåen, hvidtjørn, kristtjørn, 

skovfyr, ene og taks. 

Blottet sand
Mange synes det ser sjusket ud, når 

der er sand, der ikke er dækket af planter 
og nogle er bange for sandflugt. Men med 

naturbriller på er det fantastisk med blottet sand. 
Mange fugle, krybdyr og insekter er helt afhængige 

af varmt tørt sand. Jordbier yngler her, natravnen jager 
føde her, og krybdyrene soler sig. 

Nationalparken huser 33 % af de lavarter der vokser i 
Danmark. Mange af de særlige og sjældne laver er netop 

tilknyttet til bare sandflader, hvor de langsomt vokser 
frem. Laverne kan klare konkurrencen der, hvor ikke 

ret mange andre planter kan vokse.  
Laver er en meget særlig konstellation, hvor 

svampe holder alger som husdyr. Mange 
kender rensdyrlav, men der findes op 

mod 1000 arter af laver i Danmark. 

Vand
Vand er i rigtig mange 

sammenhænge nøglen til liv.  
Der er mange sjældne dyr og planter der 

lever i de fugtige og våde områder.  
Det er muligt at få mere vand, hvis man kan 

lukke dræn eller grøfter. Dette kan dog kun gøres, 
hvor det ikke kommer til at påvirke huse,  

veje eller naboejendomme. 

I Nationalpark Thy har vi nogle sjældne arter, som 
er tilknyttet fugtige arealer. Stor vandsalamander, 

strandtudse og spidssnudet frø, yngler i 
lavvandede søer, som meget gerne må tørre 

ud om sommeren. Mange ynglefugle er 
tilknyttet hedesøer og vandhuller. 

Disse arter vil også drage 
nyttet af mere vand. 
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HVORFOR SKAL NATUREN 
PLEJES? ER DEN SYG? 
Naturligt vil der være mange store dyr i et landskab som nationalparkens. De vil naturligt justere sig efter mængden af tilgængeligt føde.  
Det vil gøre, at de i slutningen af vinteren, har spist helt op i naturen. 

For meget  
kvælstof i luften

Industri, trafik og landbrug 
udleder kvælstof til luften, som 

regner ned på klithederne og forrykker 
nærringsbalancen i negativ retning. De 
hjemmehørende planter, der vokser på 

klithederne er uhyre nøjsomme. Med for 
meget kvælstof vokser der nogle mere 

konkurrencedygtige planter frem, 
som kan udkonkurrere klithedens 

oprindelige planter. 

Afbrænding 
Brand er en hel naturlig del 

af økosystemet, ligesom de store 
dyr. Naturlige brande sker oftest om 

sommeren, men det er ikke tilladt i Danmark, 
at brænde af om sommeren af hensyn til 

dyrelivet.  
Når det døde plantemateriale bliver brændt af, 
kan nye planter få mulighed for at spire frem. 
Der kommer ekstra mange blomster efter en 

afbrænding. Mange plantefrø, som fx lyngfrø, får 
en langt højere spiringsgrad efter en brand. 
Ved en vellykket brand bliver der åbnet op 

helt ned til sandet, så nye planter har 
mulighed for at indfinde sig, og 

insekterne kan få glæde af 
den blottede jord. 

Manglen på 
store dyr

Naturligt vil der være mange store dyr i 
et landskab som nationalparkens. De store 

dyr har altid været en naturlig del af naturen. 
De æder mange forskellige planter, så naturen 
ikke gror til. De træder hul på plantedækket, så 

der kommer steder med barjordspletter til glæde 
for insekterne. 

Kronvildtet er kommet tilbage til Thy.  
De gør en stor forskel for naturen ved at 
græsse klithederne. Kronvildtet går ude 

hele året, græsser, klatter og dør i 
naturen. Derfor gør de en rigtig 

fin forskel. 

Plancher_67016_nye.indd   6 23/04/2018   09.42



Hvad bliver  
der gjort?

I LIFE-REDCOHA er der 
blevet bekæmpet rynket rose, 

forbedret vandbalancen, 
ryddet klitplantage der skal 

tilbageføres til klithede, 
etableret græsning m.m. 

RED KYSTNATUREN  
FRA TILGRONING

LIFE REDCOHA
Restoration of Danish Coastal Habitats

Containerregler
Denne container er stillet op 
i et samarbejde mellem LIFE-

REDCOHA, Thisted Kommune og 
Nationalpark Thy. Vi vil gerne have 

den fyldt så hurtig som muligt, 
men den er udelukkende til grønt 

affald. Containeren er kun 
til alle de problemarter i 
fjerner fra jeres grund. 

Problemarterne 
overvokser klitter og 

klitheder med stor hastighed, du 
kan være med til at gøre en forskel.

Nåletræer hører ikke til på klitheden og i klitterne, det 
gør rynket rose og gyvel heller ikke. De udkonkurrer de 

planter, der naturligt har hjemme på disse arealer. Det største 
problem er, at de naturlige arter kan blive overgroet og 

dermed udskygget af disse hurtigtvoksende problemarter. 

Denne container er KUN til grønt affald fra naturen. Der må 
ikke smides andet affald i containerne. 

LIFE-REDCOHA er et EU-støttet projekt, der skal hjælpe 
kystnaturen i Natura 2000 områderne langs Jyllands 

vestkyst. De naturtyper projektet arbejder med er 
klitter, klitheder og klitlavninger. Og arterne er 

bl.a. strandtusse, markfirben, tinksmed og 
skotsk lostilk. 
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ER VANDET I BALANCE?
I store dele af Nationalparken er der gennem de sidste par hundrede år foretaget en omfattende dræning af naturen. Dette blev gjort i et forsøg på 
at drive landbrug og senere for at kunne plante skov. 

Vandet blev væk
Oprindeligt var der kun 3,9 km 

vandløb inden for nationalparkens 
grænse. Den omfattende dræning har 

ført til, at der i dag er 383,6 km vandløb og 
grøfter. 

Naturlig vandbalance er en af de vigtigste 
nøgler til liv. Det gælder både i de lysåbne 

områder og i skovene. Mange dyr lever i vand, 
andre er blot afhængige af tilstedeværelsen 

af vand, nøjagtig som os mennesker. 
Naturen bliver langt mindre 

indholdsrig, ved at fjerne vandet i 
landskabet. 

Blå bånd
I zonen mellem højvande og lavvande 

opstår der et helt særligt liv. Denne zone 
kaldes for det ”blå bånd”. Det er vadefuglenes 
yndlingssted, der er nemlig masser af liv. Her 

lever insekter, orme, larver og alt mulig andet. Her 
bliver varmt og jorden er konstant mere eller mindre 

fugtig. Mange af de dyr der lever her er afhængige 
af tilstrækkelig varmegrader, for at kunne yngle. 

Mange padder er også tilknyttet til disse våde 
områder. Haletussernes værste fjende er rovfisk, 

derfor vil de meget gerne være i vandhuller, 
der udtørrer om sommeren. Mange af 

de sjældne planter lever her. F.eks. 
tvepibet lobelie.

Okker
Okker er en slags jern, der 

kommer når man dræner. Lidt som 
når der kommer rust på jern oven for 
vandet. Okker sætter sig på gællerne 

af fisk, så de kan få vanskeligheder ved 
at få luft. Det sætter sig som en skal på 

smådyrene, så de ikke kan bevæge sig og 
det sætter sig på planterne, så de ikke 
kan lave fotosyntese. De okkerfarvede 

vandløb er altså helt uden liv 
på grund af dræningen af 

arealerne omkring.  

LIFE REDCOHA
Restoration of Danish Coastal Habitats
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MIN NATUR – DIN NATUR

Viden om 
naturpleje

Man kan i nogle tilfælde give 
naturen en hjælpende hånd 

gennem naturpleje. Har du lyst til at 
få andre øjne på, hvordan du plejer 
naturen på din grund, kan vi også 
hjælpe dig i den sammenhæng. 

Eneste krav er, at grunden 
er placeret inden for 

nationalparkens grænse.  

Ved du hvilke arter, 
der er på din grund?

Ved du hvilke arter, der er på din grund? 
Nationalpark Thy blev indviet i 2008, og siden 

indvielsen er der samlet en masse informationer 
om naturen og dens arter i Nationalparken. Denne 

viden vil vi give videre til lodsejere i Nationalparken. 

Hvordan kan man passe på naturen, hvis man ikke 
ved hvilke arter man skal passe på? Ved du hvad der 

findes på din grund? 

Vi tilbyder at komme ud og registrer arter på din 
ejendom i Nationalparken. Vi registrer alle de 

arter vi finder, og giver dig en grundig 
forklaring om de mest interessante. 

Spørg os 
endelig

Vi vil så gerne have at naturen 
får det bedre! Derfor vil vi gerne 

høre, hvad du har lyst til, at vi skal 
skabe sammen? Vi kan tilbyde at gå 

ind i forskellige typer af naturprojekter. 
Har du lyst til, at vi sammen skal se på 

mulighederne på din ejendom, så giv os 
endelig et ring. 

Det eneste det kræver, er at man 
som lodsejer henvender sig 

til os i Nationalpark 
sekretariatet. 

KONTAKTOPLYSNINGER:
Signe KappelJørgensen

Tlf. 22 22 16 65

Mail: sikjo@danmarksnationalparker.dk

Anna Gudrun Worm
Tlf. 22 25 72 43

Mail: angwo@
danmarksnationalparker.dk
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