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Dette projekt involverer tre aktører beliggende I Odsherredet, som alle deler den samme problemstilling omkring den
invasive art rynket rose. De tre akører er Geopark Odsherred, Odsherred Kommune og Grundejerforeningens
Sammenslutning (SAGT). Projektet er forankret hos xxx, som vil agere primær kontaktperson under forløbet.
Odsherred Kommune - er med over 26.000 sommerhuse landets største fritidshuskommune og frekventeres i
sommerhalvåret af over 100.000 landliggere, feriegæster på campingpladser, i sommerhuse, B&B, lystbådehavne,
vandrehjem med videre. I alt er der over 40.000 ejendomme i kommunen.
Geopark Odsherred - blev optaget i European Geoparks Network i 2014. I november 2015 vedtog UNESCO et nyt
program for geoparker kaldet UNESCO Global Geoparks, der bl.a. indbefatter Geopark Odsherred.
Geoparkbegrebet er nyt, men både det europæiske og det globale netværk er oprettet med et ønske om at beskytte,
formidle og understøtte vores geologiske arv, vores geologiske mangfoldighed og en bæredygtig udvikling.
SAGT - er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm. Vi repræsenterer 92 grundejerforeninger i
Odsherred. Vort formål er at samle alle Trundholms fritidsgrundejerforeninger og vejlaug med henblik på at varetage
og værne fælles anliggender og interesser såvel indadtil som udadtil overfor kommunen og offentlige myndigheder.

Rynket rose, også kendt som hybenroser, spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger
den naturlige flora. Den er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark, og spreder sig fortsat. Den er
meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde. Bekæmpelse af rynket rose er et stort og ressourcekrævende
arbejde. Alene i Odsherred Kommune bruger de 100-200.000 kroner årligt på bekæmpelse og de kunne bruge meget
mere. De tre aktører i forløbet er meget interesserede i at finde en billigere, mindre ressourcekrævende og alternativ
løsning til at komme den invasive art til livs.
Kunne der udvikles nye metoder, teknikker eller koncepter til at fjerne hybenroserne? En lokal virksomhed har udviklet
et maskinelt redskab til at fjerne rynket rose – kunne der hentes inspiration i denne løsning eller kunne den yderligere

Danmarks Tekniske Universitet

Lautrupvang 15

Tlf.

35 88 50 88

raswe@dtu.dk

Center for Diplom-

2750 Ballerup

Dir.

93 51 17 31

www.diplom.dtu.dk

ingeniøruddannelse

modificeres og nytænkes? Kunne der ligge en løsning i biologisk bekæmpelse? Hvad gør man i andre lande? En del af
de områder som er plaget af rynket rose hører ind under naturbeskyttelsesloven, hvilket bevirker at der også i nogle
områder gælder særlige regler for naturpleje, som skal tænkes ind i mulige løsninger.
For grupper af studerende der kan finde en effektiv løsning på et landsdækkende problem, kunne der ligge en gylden
mulighed for at kaste sig ud i et efterfølgende iværksætter eventyr.
Hvordan skal man komme den invasive planteart til livs?
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