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JAMMERBUGT: De er ikke sær-
ligt rare. Altså hybenroser-
ne. For udover at de stikker, 
så har de overtaget en alt for 
stor del af området Munkens 
Klit mellem Ingstrup og Løk-
ken.

Hybenrosen - eller rynket 
rose, som biologerne kalder 
den - breder sig i klitland-
skaberne langs de danske 
kyster. Og altså også her i 
sommerhusområdet i den 
nordlige del af Jammerbugt 
Kommune.

Resultatet er, at den inva-
sive plante fortrænger den 
oprindelige flora. Og i sidste 
ende også dele af det oprin-
delige dyreliv.

Så derfor skal hybenroser-
ne væk.

Og netop en bekæmpelse 
er målet med det projekt, 
som fonden ”Kaj Kjær Flora 
& Fauna” er begyndt på ved 
Munkens Klit. Fonden har 
som hovedformål at skabe 
rammer for udvikling af 
naturområder - og helst på 
naturens egne præmisser.

- Vi vil gerne sikre, at vi 
bevarer vores åbne klitland-
skaber, siger Marianne 
Fisker, der er fondens pro-

jektleder. 
Fonden blev stiftet i 2018, 

og Munkens Klit er det første 
store projekt for fonden, der  
har adresse ganske tæt ved 
naturområdet.

Glæde i Naturstyrelsen
Munkens Klit er 37 hektar, 
og størstedelen af området 
ejes faktisk af Naturstyrel-
sen. Men i styrelsen er man 
mere end almindeligt til-
fredse med, at det er ”Kaj 
Kjær Flora & Fauna”, der har 
sat sig i spidsen for arbejdet 
med at bekæmpe roserne i 
klitlandskabet. 

- Fonden udfører et arbej-
de, som vi egentlig burde 
have gjort i Naturstyrelsen. 
Men vi har ikke haft tid og 
kræfter til det, forklarer 
Bjarke Huus Jensen, biolog 
ved Naturstyrelsen i Vend-
syssel.

- Men det er et rigtigt godt 
stykke arbejde, som fonden 
gør - og de har været gode til 
at tage alle i ed i forhold til at 
gennemføre projektet, siger 
han.

Bjarke Huus Jensen henvi-
ser dermed til det faktum, at 
både Naturstyrelsen, Jam-
merbugt Kommune og som-
merhusejernes grundejer-
foreninger står sammen 
med fonden om projektet.

Måden som roserne be-
kæmpes på, er faktisk også 
lidt speciel, idet de - med 
store entreprenørmaskiner - 
graves op og løftes væk fra 
området. Og netop den me-
tode begejstrer Bjarke Huus 

Jensen.
- Normalt slår vi bare ro-

serne ned, og det betyder, at 
man ofte skal ud og gentage 
slåningen 8-10 gange over 
en årrække, før det virker. Så 
det her med at grave er klart 
den mest effektive måde at 
bekæmpe dem på.

- Er man så sikker på at få 
dem væk på den her måde?

- Når det gælder rynket ro-
se, så er der intet, der er 
nemt. Man skal stadigvæk 
holde øje med området bag-
efter, for ligger der bare en 
enkelt gren tilbage, så kan 
den nemt spire. Det er dog 
også ret nemt at rykke de 
spirende grene op igen, men 
det kræver, at man holder 
øje med området, forklarer 
Bjarke Huus Jensen.

Ifølge Marianne Fisker er 
der flere formål med projek-

tet ved Munkens Klit. 
- En ting er jo at fjerne en 

invasiv art, men vi har også 
set på, hvad der kunne være 
af plusser, som vi kunne få 
med oveni, fortæller hun.

Et projekt mede merværdi
Bestræbelsen på at skabe 
merværdi kan man blandt 
andet se i disse dage, hvor 
entreprenørmaskiner og 
biologer færdes side om side 
i området. 

- Der er hele tiden folk med 
ved siden af maskinerne, 
som kan hjælpe med at re-
sultatet bliver bedst muligt, 
forklarer hun.

Rent praktisk betyder det, 
at når hybenroserne graves 
op fra det våde område, så 
efterlader det små vandhul-
ler, som biologerne hjælper 
med at udforme på den helt 

rigtige måde - eksempelvis 
med små sandede skrånin-

ger, der sikrer optimale for-
hold for områdets padder. 

Når roserne smides ud, bliver 
der plads til frøer, sommerfugle 
og sjældne planter
MUNKENS KLIT: Fond er startet på naturgenopretningsprojekt i område mellem Ingstrup og Løkken

JAMMERBUGT: Rundt om hele fredningen, Munkens Klit, 
er der mange sommerhuse, hvor hybenrosen også vok-
ser. Fonden ”Kaj Kjær Flora & Fauna” har i løbet af som-
mer 2019 holdt en række informationsmøder om natur-
projektet og er i løbende dialog med grundejerforenin-
gerne, der er nabo til fredningen. Formanden for grund-
ejerforeningen Munkens Klit, Marianne Fruensgaard 
udtaler følgende i en pressemeddelelse, der er udsendt 
af ”Kaj Kjær Flora & Fauna” i forbindelse med opstarten 
på projektet:

- Vi er rigtig glade for det projekt som fonden har sat i 
gang. Vi mener det er vigtigt, at området reetableres og 
bevares i sin naturlige form. Det giver de bedste mulig-
heder for plante- og dyreliv, og er dermed med til at sik-
re at området bevarer sin herlighedsværdi for grund-
ejerne, siger Marianne Fruensgaard.

Grundejere glade for projekt

JAMMERBUGT: Da fonden ”Kaj Kjær Flora & Fauna” i som-
meren 2019 talte og registrerede hybenroserne i Mun-
kens Klit, blev man samtidig klar over, hvor mange an-
dre planter, der vokser i området. Blandt andet den 
smukke blomst ”djævelsbid”, som blomstrer i august 
måned med sine lilla blomster. Der blev fundet over 
1000 blomstrende planter. Den sjældne sommerfugl he-
depletvinge er afhængig af værtsplanten djævelsbid. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Jammer-
bugt har gjort en stor indsats for at bevare og beskytte 
hedepletvinges levesteder. Og det glæder derfor den lo-
kale DN-formand Søren Rosenberg, at der nu laves na-
turgenopretning.

- Vi har det håb, at hedepletvingen også vil komme til 
Munkens Klit. Dens nærmeste levested er heldigvis kun 
cirka fem kilometer syd for, så der er en god sandsynlig-
hed for, at den også kan komme til Munkens Klit, siger 
Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt, i en 
pressemeddelelse.

DN håber på hedepletvinge

Der findes en del eksemplarer af den lilla blomst djævelsbid i 
området - og det giver mulighed for at tiltrække den sjældne 
sommerfugl hedepletvinge.

Det varer formentlig to uger at lave det entreprenørarbejde, der 
skal til.

Med de ny små søer på arealet, så vil der formentlig blive plads til 
langt flere padder som løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor 
salamander.

MUNKENS KLITMUNKENS KLIT

GRAFIK: JETTE KLOKKERHOLM

Munkens Klit

Fredningsområde

Munkensvej

Trudslevvej

AABYBRO: Borgmester Mogens Christen Gade holder ferniseringstalen og Jammerbugt 
Kommune er vært ved et glas i dag kl. 15 på Aabybro Rådhus. Her udstiller Regnbuen - en 
malerklub med 30 medlemmer, der maler sammen hver uge og indimellem har en under-
viser. Udstillingen kan ses i Rådhusets åbningstid til og med fredag 21. februar 2020.

Regnbuen udstiller på rådhuset
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I DAG
 
13-15  Biersted Aktivitetscenter.

Stationsvej 51, Engelsk.

14-17  DGI-Huset Aabybro.
Petangue, badminton, kort-
spil og social samvær.

14-16.30  Hjorths Hus.

Hjorthsvej 7, Aabybro.
Orientering. Arr.: Birkelse 
Pensionistforening.

19-22  Nørhalne Forsamlingshus.

Bygaden 25, Nørhalne.
Banko.

 
I MORGEN

14.30-16  ØAH Hallen.
Bryggerivej 20, Halvrimmen.
Bowling i Fjerritslev.

DET SKER JAMMERBUGT KOMMUNE

 {Munkens Klit er et fredningsområde, der  
ligger i den nordligste del af Jammerbugt  
Kommune. Området er på 37 hektar og ligger 
langs sydsiden af Munkensvej syd for Løkken. 

 { En af de første (og største) indsatser i områ-
det er at fjerne den invasive art ”rynket rose”, 
der i folkemunde er kendt som hybenrose.  
Hybenrosen er meget aggressiv i sin vækst, for 
den kan gro alle steder og breder sig med cirka 
en meter om året. Roserne overtager arealer, 
så intet andet kan gro der - og mennesker ikke 
kan færdes der.

 {Når hybenroserne fjernes fra Munkens Klit, 
skal der samtidig skabes nye attraktive leve- 
steder for sjældne dyr og planter. I det konkrete 
tilfælde kan der forhåbentlig skabes levesteder 
for eksempelvis den sjældne hedepletvinge 
(sommerfugl) - samt padder som løgfrø, 
strandtudse, spidssnudet frø og stor vandsala-
mander.

 {Det er Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna, der 
står bag projektet. Fondens overordnede for-

mål er, ”at skabe rammer for udviklingen af  
naturområder, i så videst muligt omfang på  
naturens præmisser”.

 {Naturstyrelsen ejer 30 hektar af arealet. De 
resterende 7 hektar er fordelt på tre private 
lodsejere. Jammerbugt Kommune har sammen 
med lodsejerne besluttet også at bekæmpe  
roserne dér.

 {Naturprojektet indeholder flere tiltag for at 
forbedre naturen i Munkens Klit. Den hidtidige 
landbrugsdrift af marker i fredningen er blandt 
andet ophørt, og naturen vil dermed kunne  
udvikle sig.

 {Rundt om området er der mange sommer-
huse, hvor hybenroserne også vokser. I somme-
ren 2019 er der holdt informationsmøder for 
sommerhusejerne om naturprojektet. Der er 
desuden løbende dialog mellem grundejer- 
foreningerne og folkene bag projektet. Håbet 
er, at hybenroserne også kan bekæmpes på 
sommerhusgrundene.

 {  Kilde: Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna

FAKTA
NATURGENOPRETNING VED MUNKENS KLIT

Marianne Fisker er projektleder 
hos fonden ”Kaj Kjær Flora & 
Fauna”.

Biologerne følger med på nærmeste hold, når der arbejdes i det 
våde område.

De genstridige hybenroser fortrænger den oprindelige flora - og 
mennesker og dyr har også vanskeligt ved at gennemtrænge de 
områder, som hybenroserne overtager.

Nær området Munkens Klit lig-
ger - som man kan se - en del 
sommerhuse. 

Der er 30 gravsteder på arealet, 
hvor hybenroserne skal fjernes. 
Det giver små søer til gavn for 
plante- og dyrelivet.

Der er offentlig adgang til den del af arealet Munkens Klit, som  
Naturstyrelsen ejer.

Blandt andet løgfrøen er 
nemlig afhængig af at kunne 
grave sig ned i sand.

På jagt efter en manual
En anden sidegevinst ved  
arbejdet med de genstridige 
hybenroser er ifølge Marian-
ne Fisker, at erfaringerne 
skal kunne deles. Eksempel-
vis er der flere og flere som-
merhusejere, der forgæves 
kæmper med at begrænse 
planten.

- Vores hensigt er at finde 
den bedste metode til at be-
kæmpe planten. Og det ville 
da være fedt, hvis sommer-
husejere kunne komme til at 
bruge vores erfaringer, siger 
hun og tilføjer:

- Men det handler selvføl-
gelig også om, hvordan vi 
bruger vores ressourcer 
mest effektivt i den danske 

naturforvaltning.
Arbejdet med at fjerne  

hybenroserne vil ifølge  
Marianne Fisker formentlig  
være overstået i løbet af et 
par uger. Hun vil dog lige nu 
ikke ud med noget bud på, 
hvad projektet vil koste.

- Selvfølgelig har jeg et tal, 
som jeg arbejder efter, men 
vi må se, hvad det kommer 
til at koste. Lige nu er det så-
dan, at vi investerer de ti-
mer, der skal til. Vi arbejder 
nu - og lærer for hver dag, 
der går. 

Der er cirka 30 såkaldte 
gravefelter i klitlandskabet, 
hvorfra roserne skal fjernes.

Marianne Fisker under-
streger i øvrigt, at området 
er til fri afbenyttelse for alle. 
Blandt andet henviser hun 
til, at Ingstrup Trivselsskole 
allerede er flittig bruger af 

området - ligesom fonden 
arrangerer guidede ture til 
Munkens Klit, hvor både tu-
rister og lokale kan høre me-
re om både naturen og om 
dyrelivet.

- Der er adgang for alle 
herude. Og vi drømmer fak-
tisk om, at det bliver lidt af et 
eksperimentarium, fastslår 
Marianne Fisker.

Og hvad med hybenroser-
ne fra området? Er de så slet 
ikke godt for noget?

Jo, er svaret.
De mange opgravede ro-

sengrene placeres på en 
mark ved siden af klitarea-
let. Og når det så bliver 
sankthans, skal grenene 
brændes af. 

Håbet er, at et bål-arrange-
ment vil kunne styrke fælles-
skabet omkring Munkens 
Klit.


