
Rugosadagbog – strandengen  
skrevet af R17 

 
Oprindeligt, tilbage i 1950’erne og 1960’erne, var bevoksningen af rugosa på engen meget beskeden, idet tilvæksten formodentlig 
primært skyldtes, at rugosaerne bredte sig fra parcellen syd for vort område.  
På et tidspunkt (måske i 1970’erne?) blev det i foreningen imidlertig besluttet at plante rugosa ved diget – dette skete vistnok ikke 
til alle medlemmers glæde – men der blev altså plantet !  
Resultatet blev efter nogle år, at eksempelvis passagen mellem diget og fyrrekrattet vest for Solsikkevej (der hvor vi spillede 
fodbold) overhovedet ikke var tilgængelig mere, fordi et efterhånden næsten mandshøjt rosenkrat var vokset op.  
Da en sød tidligere, mangeårig kasserer i ca. 2000 efterlyste den gode, lange siddebænk i læ, blev samme bænk, i konsekvens 
heraf, hurtigt ”befriet”, og den viste sig at være intakt inde i det høje rosenbuskads. Planken, man sad på, buede dog slemt nedad, 
men det blev elegant løst ved blot at vende den om, hvorefter en stærk mand fæstnede den solidt med et par nye syvtommersøm. 
I de følgende år blev rugosaen nær bænken årligt skåret 1 meter tilbage. Dette skete i tråd med den stigende bevidsthed i 
foreningen om, at rugosa var kommet på listen over invasive arter, og i 2006-07 blev det besluttet at ofre forenings-penge og få et 
firma til at foretage en rugosarydning på engen med buskrydder. 
Men rugosaerne piblede jo frem igen med små spæde skud, og der, hvor plæneklippere kunne klare arbejdet, gik det fint, mens 
andre steder måtte ryddes med frivillig håndkraft. 
En heldig ejer af en havetraktor ydede en fænomenal indsats en sommer (2010 ?), idet han systematisk tætklippede samtlige 
strandengens sammenhængende rugosaarealer på et splitsekund !  
Men det var stadig kun ganske få medlemmer, der af egen drift forestod det nødvendige årlige, hårde arbejde, indtil … 
 

 
         
2011 På generalforsamlingen 2011 blev det foreslået – og besluttet - at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle foranledige en 
nedskæring af rosa rugosa på engstykket. Direkte adspurgt indvilligede R12 (her foreviget) i at forestå selve beskæringen langs 
Ranunkelvej, hvorefter S05 og R17 rev kvaset sammen og bragte den betragtelige bunke op på Ranunkelvej ud for nr. 17 for 
viderebefordring til miljøvenlig kompostering. Denne etape endte med at bestå i sammen med T17 at foretage et hurtigt ”raid” på de 
nærmeste huses biospande en søndag i august ved aftenstide, dog efter behørig tilladelse fra de berørte huse, og dagen efter blev 
spandene tømt. 
 
Sideløbende hermed har rosensaksen fra R17 (og måske andre huse) været på spil andre steder på engen for at fjerne de spredte 
smågrupper af rugosa, hvor kun manuel beskæring kunne komme på tale, og endelig blev strandengen vest for diget rugosafrit 
område, i det mindste mellem de to parallelle stier, hvilket den kommunale strandopsynsmand forlods var blevet orienteret om. 
 
Rugosa-lauget håber på fortsat velvillig assistance fra visse huse på Solsikkevej, som forår og efterår ihærdigt har kørt deres 
græsslåmaskiner hen over engstykket og diget ud for Solsikkevej. Her er et vildtvoksende rugosakrat på ganske få år blevet 
forvandlet til en smuk blomstereng, så man kan virkelig se, at det er umagen værd at være vedholdende ! 
 
2012  Såvidt det erindres, gik vi vist det meste af sommeren og ventede på, at kommunens rugosarydningsforsøg skulle blive skudt 
igang, men der skete ikke rigtigt noget fra den kant. Det skulle senere vise sig ved henvendelse, at et notat om kommunens 
visitering af vores rugosaområde beklageligvis ikke var blevet videregivet til den ny medarbejder. 
 
Den rastløse rosensaks fra R17 beskar dog de spredte smågrupper rugosa på engen + inde i fyrrekrattene + mellem de to 
parallelle stier vest for diget, et volumen svarende til ca. 20 biospande.  
Desuden kørte S15 i forsommeren sin plæneklipper hen over det rugosabefængte stykke lige inden for diget.  
 
2013  Da det desværre viste sig, at Slagelse kommune ikke havde afsat midler til rugosarydning hos os, indkøbtes en buskrydder til 
foreningen. Der blev i dagene op til Sankt Hans ryddet et stykke på forstranden af S15 og S18, og kvaset blev af S05 og S09 bragt 
ned til afbrænding på bålet.  
Et stykke lige inden for diget blev nydeligt skåret med plæneklipper af S15. Desuden ryddede rosensaksen fra R17 sommeren 
igennem et volumen, som pr. 30.09 svarede til ca. 30 fyldte biospande. 
 
2014  I forsommeren kværnede S15 grundigt de sammenhængende rugosastykker inden for diget +  langs skel mod syd. 
Rosensaksen fra R17 ryddede i ugerne før Sankt Hans langs Ranunkelvejs sydlige grøft + i engens buskadser + på det midterste 
dige + mellem de to vestligste parallelstier. Det blev til en større bunke, som tog midlertidigt ophold i den nordvestligste solgryde, 
den med skvalderkålen - i det lønlige håb, at kvaset ville kvæle skvalderkålen - hvorefter trillebøren fra R17 bragte bunken ned på 
bålet. 



 
Juni-arbejdsdagen: før Sankt Hans mødte bestyrelsen op og fik bearbejdet et pænt stykke. Den manglende medlems-deltagelse 
skyldtes, at der ikke var blevet sendt en reminder til medlemmerne en uge før ...  
 
September-arbejdsdagen: Her blev alle medlemmer behørigt varslet en uge før, så den 20.09 mødte 20 mand høj op med river, 
trillebøre, foreningens buskrydder og - indledningsvis - ét styk plæneklipper. Da medlem R02A ankom, indså han straks, at der var 
behov for mere maskineri, hvorfor han fluks sprang på cyklen for et splitsekund senere at arrivere i fuld fart med plæneklipperen, 
håndholdt bag cyklen !  
Da der ville gå en vis tid, før maskinfolket havde ryddet rugosaen, fik bestyrelsesmedlem T01A den helt geniale idé, at halvdelen af 
de fremmødte med trillebøre skulle rundere de tre veje og fylde grus i hullerne, så vi fik brugt tiden effektivt. Efter ½ times tid 
returnerede ”vejarbejderne” til engen, hvorefter alle mand gik i gang med at rive rugosaen sammen. En gruppe fik desuden gjort 
godt indhug på området omkring Laurits’ bænk og op til skel mod syd.  
På mirakuløs vis forsvandt alt kvaset op i den blå luft … og bestyrelsen bød på vand, cola eller en øl. fotos fra dagen 
 
Alle deltagere var enige om, at det havde været en både sjov og hyggelig dag, hvis synlige resultat vi siden har kunnet fryde os 
over, hver gang vi kommer ned på engen – altså lige indtil der næste forår kommer herligt udfordrende tilvækst og deraf følgende 
nye arbejdsdage ! 
 
Efter arbejdsdagen lød der utroligt mange lovord fra forbipasserende på engen. Nogle selv rugosa-hærgede fra Stillinge strand 
misundte os den fælles arbejdsånd i foreningen - og kommunens strandopsynsmand syntes, at vi var rigtigt seje !  
To søstre oppe i firserne sagde, at nu lignede stranden sig selv fra gamle dage. De fortalte, at de siden deres barndom havde 
tilbragt somrene ved Stillinge strand, og Bildsø skov havde for dem været et herligt fristed - væk fra de voksne - især havde de 
tilbragt mange timer i ”deres eget træ” … der viste sig at være vores klatretræ på engen ! 
 
I oktober og november tog ørnenæbbet fra R17 sig kærligt af de tilbageblevne træede og hårde rugosastubbe langs Ranunkelvej 
og delvist rundt om Laurits’ bænk, for sådanne stubbe har buskrydderen ikke en jordisk chance for at gennemskære. Arbejdet vil 
rykvis fortsætte ind i det nye år, lige indtil der ikke er en eneste hård rosenstub tilbage over jordhøjde. Formålet med operationen 
er, at det fremover skal være muligt at køre risikofrit for plæneklippernes kostbare klinger … 
 
2015  Ganske som man kan forvente det af rugosaroserne, piblede de lystigt frem overalt på strandengen her i foråret, dog så det 
primo maj umiddelbart ud til, at skuddenes antal var let formindsket.  
 
Den 14. juni udsendte bestyrelsen orientering om , at  aktivitetsdagen 20. juni, i stedet for mekanisk klipning som i 2014, ville gå ud 
på at forsøge udelukkende at pensle rugosa med RoundUp, idet der henvistes til et vedhæftet speciale om rugosabekæmpelse.  
 
Foreningens formand bekræftede 17. juni, at en enig bestyrelse stod bag beslutningen. 
 
Ved en hurtig rundspørge blandt menige medlemmer viste det sig, at der ikke var enighed om pensling. Blandt de 46 adspurgte 
medlemmer sagde 35 pænt nej tak til pensling med RoundUp, 3 sagde ok til RoundUp, 7 medlemmer forholdt sig neutralt, og 
endelig foreslog 1 medlem helt fornuftigt, at spørgsmålet skulle tages op på den snart kommende Generalforsamling. 
 
Slagelse kommunes afdeling Teknik & Miljø har 17. juni 2015 oplyst, at overordnet set, dvs. iflg. loven, er brug af RoundUp ikke 
forbudt. Kommunen har dog selv en principbeslutning om ikke at anvende RoundUp, og kommunen anvender derfor mekaniske 
metoder på kommunale områder – dog foretages der på enkelte særligt udvalgte områder forsøg med RoundUp over for invasive 
plantearter.  
Men - ganske vigtigt for os – Slagelse kommune har været inde og kigge på sit lokalkort over vores foreningsområde og fastslår, at 
strandengen er foreningens private fællesområde helt ned til sandstranden. Derfor er det foreningen, der selv bestemmer, hvilke 
bekæmpelsesmetoder foreningen ønsker at bringe i anvendelse. Også selv om strandengen er kystnært område. Der er således 
tale om ”indskrænket beskyttelse”. (kilde: biolog Knud Larsen, Teknik & Miljø, SK). 
 
På Generalforsamlingen 28. juni under punktet Eventuelt redegjorde formanden redeligt og grundigt for, hvad pensling med 
RoundUp gik ud på, hvorefter han erklærede punktet åbent for indlæg.  
Forskellene mellem på den ene side den samlede bestyrelses holdning med støtteindlæg og på den anden side de mange 
medlemsreaktioner gjorde, at der udviklede sig en ganske intens debat. 
En afstemning kom det ikke til, idet formanden skitserede et kompromisforslag gående ud på, at man foretager et forsøg med 
pensling af RoundUp på kun det sydligste stykke op til naboskel - samt på resten af arealet bruger mekanisk rydning med 
buskrydder punktvist på de enkelte rugosaplanter. 
 
Den følgende tid blev halvdelen af rugosa-arealet således buskryddet af 2 mand, kvaset revet sammen af 5-6 medlemmer og bragt 
til genbrugsstation i 2 vognlæs.  
Desuden ordnede en rosensaks hen over sommeren det areal på Ranunkelvej, der grænser op til godsejer Bechs grund, samt 
hvad der gemte sig i de større buskadser, samt stod i spredt fægtning på engen, i alt et volumen på ca. 20 biospande, hvori ikke er 
indregnet det kvas, som heldigvis nåede at komme på Sankt Hans-bålet.  
 
Arbejdsdagen i september blev af bestyrelsen aflyst, så der kan næres de bedste forhåbninger om, at vi i 2016 i fællesskab kan nå 
at buskrydde hele engarealet.  
 
(Hertil således opfattet og færdigredigeret i oktober 2015)  
 
2016 På den årlige generalforsamling 26, juni 2016 gjorde formanden i sin beretning bl.a. også status på rugosa-spørgsmålet, fordi 
det havde været til så ivrig og intens debat ved sidste års generalforsamling. Formanden sagde indledningsvis, at han havde fået 
den forståelse, at penslingen med RoundUp ikke havde haft medvind, og derfor foreslog han, at der fremover skulle ses bort fra 
RoundUp. Hertil mente fortalerne for RoundUp, at tanken om en gennemførelse af forsøg med pensling absolut stadig var i live ! 
Derfor kom der atter i år en livlig diskussion frem og tilbage, som mundede ud i 2 konkrete tiltag:  

http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbejdsdag20140920.pdf


1) Forsøg med RoundUp-pensling gennemføres på arealet beliggende vest for diget, mellem sydligt skel op mod Jess 
Andersens matrikel og stien ned fra Solsikkevej (dvs. det areal, som i 2015 blev vedtaget til forsøg med pensling). Efter 
pensling skal dette testområde markeres med info om forsøget, så forbipasserende er varskoet. 

 
2) En fælles arbejdsdag lørdag 16. juli 2016 kl. 10.00 med mekanisk rugosarydning. Indkaldelse af medlemmer til arbejdsdag 

vil også ske via gf-referat 2016 samt link på foreningens site. Den samlede plan for arbejdsdagen er, at dels skal 
sandstrand og eng renses for eventuelt affald, dels skal et større areal buskryddes af 2 mand, med efterfølgende 
opsamling af rugosakvas, der tænkes bortskaffet til ædelt genbrug på genbrugsstation. 

 
(2016-afsnittet således opfattet og skrevet ultimo juni 2016) 
 
Et par dage før selve arbejdsdagen 16.07 gik Morten Fischer nogle timer med buskrydderen og fik beskåret et imponerende areal, 
både inden for og uden for diget. 
 
På selve arbejdsdagen lørdag 16. juli mødte en lille snes medlemmer op på engen. (Fotos fra dagen).  
Annli indledte med en fortælling om, hvordan Bildsø Plantage omkring 1856 blev til ved systematisk tilplantning af passende 
træsorter (link til skovfolder).  
Afslutningsvis tilbød Annli også at lave en gennemgang af engens blomster for interesserede på et senere tidspunkt. 
 
På spørgsmålet om, hvordan penslingen med RoundUp skulle foregå, foreslog arbejdsleder Kirsten Augustesen at udskyde 
projektet, da DMI havde varslet, at der var udsigt til regn. 
 
Mens Gert Aagaard tog fat med buskrydderen på det sidste store stykke ned mod marehalm og sandstrand, gik nogle i gang med 
at rense stranden for en nytilkommen samling sukkulentagtige vækster (navn?), andre rev kvas sammen og puttede det i poser, og 
atter andre tog fat med manuelt at beskære rugosa på det utæmmede stykke langs Ranunkelvej. 
 
Da vi således havde arbejdet i en lille times tid, begyndte det at regne ganske intenst, og det var derfor en dyngvåd flok, der ved 
11.30-tiden havde samlet 30 svingende fyldte poser kvas sammen og besluttede, at nu var vi vist færdige for den dag ! 
 
Næste step var at finde ud af, hvordan vi fik bortskaffet kvaset (de 30 poser på engen + 10 poser oppe hos R17, der som vanligt 
havde smugstartet rugosajagten). Gert oplyste, at hans bil havde en ”knop” bagpå til trailer, en anden havde set en trailer (hvis ejer 
sagde OK! ved høflig forespørgsel), hvorefter Gert og frue foretog et par udflugter i forsigtigt tempo med læssene til nærmeste 
genbrugsstation.  
 
De efterfølgende dage gik et par medlemmer og rev det senest buskryddede areals kvas sammen og fik det videreekspederet på 
passende vis. 
 
Status ultimo juli viser, at der stadig mangler lidt beskæring  

• op mod nabo mod syd inden for diget samt bag Laurits’ bænk 

• oppe på selve diget 

• grænseområdet mellem marehalm og sandstrand 

• på engstykket langs Ranunkelvej, ca. 10m X 10 m., hvor det på arbejdsdagen viste sig, at stænglerne var blevet for hårde 
til, at man kan klippe manuelt. 

 
Derfor kan vi håbe på, at der er stemning for endnu en arbejdsdag her i 2016. (red. 25.07.2016) 
 
Det kom til at ske i starten af september, hvor et ungt par kom flyvende ind fra Paris, og da de ankom til Bildsø, styrede de, 
bevæbnede med rosensakse og kurve, målbevidst ned på engen, hvor de sammen med en beboer på 2 dage fik fjernet et stort 
stykke rugosa tæt på marehalmen – un grand merci à Coralie et Sunny ! (red. 26.04.2017) 
 

 
 

 
2017: På den annoncerede arbejdsdag 22. juli kl. 10 -12 mødtes ca. 20 medlemmer, heraf 2 hunde, på engen med hele 3 
buskryddere, river, trillebøre og andet specialgrej. Vejret viste sig fra den bedste side til arbejdet, idet det var vindstille, let 
overskyet og tørvejr under hele seancen.  
En gruppe gik straks i gang med at rundere de 3 veje for at udbedre hullerne med noget af al det dejlige vejgrus, som takket være 
kassererens indsats lå klar på strategiske steder.  
Andre valgte at rengøre stranden for uønsket vegetation, opskyllet tang og affald, mens de 3 buskryddere tog fat på at beskære de 
2 store sammenhængende stykker med rugosa nærmest marehalmen, og hurtigt kom riverne i gang med at samle det afskårne 
kvas sammen og putte det i store affaldsposer. 
På det sydligste stykke op til nabomatriklen fik rugosaerne omhyggeligt udført særbehandling.  
Da antallet af buskryddere var så stort, fik engarealet langs Ranunkelvej, der ikke er blevet beskåret i nogle år, også en yderst 
tiltrængt overhaling – herligt ! 

http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbejdsdag-juli2016.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbdag20160716.pdf


Dagens høst af tang og rugosakvas blev optalt til 35 sække fra de 2 engstykker nær marehalmen, 18 sække fra stykket langs 
Ranunkelvej, hvortil kommer 14 + 5 sække med kvas, som var samlet sammen inden selve arbejdsdagen.  Samtlige poser blev 
kørt til genbrugsstationen for ædel formuldning. En stor tak til alle medvirkende ! (red. 08.08.2017) 
Fotos fra dagen  
Og så kom der lige et lille efterspil den 8. oktober 2017, hvor 6½ heste og en stærk mand resolut tog affære – se her ! 
 
2018: På arbejdsdagen søndag den 24. juni kl. 10-12 mødtes ca. 15 medlemmer på engen ved et festligt bundt balloner. Som 
sidste år var det ideelt arbejdsvejr med vindstille og let overskyet. Vi fik ryddet et større samlet rugosaareal nærmest marehalmen. 
Desuden blev stranden renset for tang og vegetation. Alt kvaset blev lagt på Sankt Hans-bålet, hvilket er helt genialt, for så slap vi 
for transporten i plastsække til genbrugsstationen. Tak til alle medvirkende ! 
Fotos fra dagen 
Inden selve arbejdsdagen havde rosensaksen fra R17 fjernet al rugosa i engens buskadser samt spredte smågrupper inden for 
diget. 
I september/oktober beskar R17 ligeledes grøften langs godsejer Bech’s vildthegn. R 17 ville egentlig også gerne have ryddet den 
venstre grøft i år, men opgav, fordi den ifm med kloakeringen havde fået tilført så meget grundvand, at det var noget værre 
myggebefængt snask at stå i, trods den tørre sommer. 
Hængepartier er således: Den sydligste digeryg, den gamle fodboldbane inden for diget, den sydlige grøft langs Ranunkelvej og 
testarealet for pensling. 
 
2019: 
Aktivitetsdag dato: søndag 23. juni 2019 kl. 10.00 på engen ! Ca. 25 medlemmer troppede op i bragende solskin, og efter en hurtig 
arbejdsfordeling blev engstykkerne nede ved bænkene samt langs Ranunkelvej buskryddet, og kvaset blev lagt på Sankt Hans-
bålet. Fotos fra dagen. Desuden: I august buskryddede Morten Fischer området omkring bådene. 
 
2020: 
På arbejdsdagen 1. august mødtes ca. 10 medlemmer på engen i smukt solskinsvejr, og et stykke nær marehalmen blev 
buskryddet, og de ca. 10 sække kvas blev bragt til ædel formuldning af kasserer Niels Blomhøj. Fotos fra dagen. 
Den 29. august skulle vi egentlig have haft en arbejdsdag til, men da det regnede solidt under generalforsamlingen i teltet ved 
Bildsø Camping, besluttede formanden at aflyse. En time efter GF kom solen frem, og rosensaksen fra R17 fik derfor beskåret det 
store stykke lige inden for diget samt imellem fyrrebuskadserne i løbet af et par dage – 4-5 sække blev det til, som blev befordret 
videre på venligste vis af medlem Lars Thurø Møller.  
I oktober fjernede R17 rugosa langs/på det lange dige samt på Ranunkelvejs nordside; de 5 sække blev bortskaffet af Blomhøj. 
Det sydligste engstykke inden for diget blev på smukkeste vis plæneklippet af næstformand Jesper. 
 
2021: 
Grundet det kølige forår kom rugosavæksten sent i gang. Da der ikke var tegn på start af anden behandlingsform, har rosensaksen 
fra R17 gennem sommer- og efterårsmånederne beskåret arealerne vest for diget (minus en central klat nær marehalm samt areal 
op til sydligt skel), desuden inden for diget samt i buskadser, og afslutningsvis langs Ranunkelvej på begge sider. Den venlige 
rosensaks fra T15 var med 1 dag. Engstykket foran R17 blev fint tætklippet af R13 på R17’s forespørgsel - og ansvar.  
Blomhøj har troligt under hele processen bortskaffet kvaset i en samlet mængde af ca. 20 poser. 
På arbejdsdagen 23. oktober blev diget på et splitsekund invaderet af ca. 10 ivrige rosensakse, mens 1 plæneklipper og 1 
buskrydder beskar hele vejen langs sydligt skel og den centrale klat nær marehalm, det blev vist til 8-10 poser kvas, som Jens R14 
bortskaffede. Fotos fra dagen  

Status for 2021: Alle arealer med rugosa blev trimmet       

 
  
          

http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbdag20170722.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/heste-mand.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbdag20180624.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbdag20190623.pdf
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