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Rynket Rose (Rosa rugosa) er egentlig en smuk busk med r0de eller hvide
blomster, en kraftig og dejlig duft samt flotte og nyttige hyben. Jeg tror, at
de fleste danskere har et positivt forhold til denne busk, ja mange forbinder
den vel med den danske sommer og vor smukke kystnatur.
Men R~nket Rose er desv~rre
ogsa en "ulv i farekl~der".
I de seneste artier
har den invaderet
meget store kystomrader
og her har aen !ortr~ngt
gamle.
artsrige og v~rdifulde
danske Rlantesamfund.
Og det er ikke kun
plantesamfundene
der fortr~nges.
Til en alsidig flora knytter der sig en
ligesa alsidig fauna.
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Rose, der er indf0rt
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Men andre ord: Rynket Rose..gM vor k¥stnatur
fattigere pa bade flora og fauna og pa
naturoplevelser.
Hvis vi ikke g0r noget, er der
fare for, at den internationalt
v~rdifulde
og
unikke danske kystnatur
for alvor forringes.
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Regeringen har vedtaget en handlingsplan
for
biologisk mangfoldighed
og naturbeskyttelse.
Forma,et med handlingsplanen
er at standse
tabet af biologisk mangfoldighed
inden 2010. I
planen indgar bl.a. en strategi for, hvordan vi
hindrer udbredelsen - af de sakaldte invasive arter
som f.eks.-R¥nket
Ro~e. der er indf0rt fra
udlandet og som spreder sig i naturen.pi
-bekostninq
af artsrige og J1iemmeh0rende
plantesamfund.
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