
Klitsynsrapport 2014 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Den 12. juni 2014, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der lå i den tidligere Ringkø-
bing Kommune – nu en del af Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:  Driftsleder Dan Overgaard 

Kyst- og turismespecialist Leif Steen Andersen 
 
Fra Kystdirektoratet:    Projektleder Michael C. Rasmussen  
      
Fra Naturstyrelsen:   Landinspektør Annemette Andersen 

Skovarbejder Gert Jensen 
Skovrider Thomas Borup Svendsen  
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent) 

 

 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for sand-
flugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd: 
 
Efter en efterårs-/vinterperiode med hvor to kraftige storme – ”Allan” og ”Bodil” – havde været over 
landet, og en mild vinter uden megen sne og frost, var alle faktorer tilstede for at klitterne ville være 
i dårlig forfatning. 
 
Sådan er det heldigvis ikke gået. Under stormen ”Bodil”, blev der bl.a. i Thorsminde Havn målt en 
ny højvandsrekord (+ 3,60 m), og en kombination af højvande og storm vil klitfoden/forklitten, helt 
naturligt, blive påvirket i større eller mindre grad. Flere steder stod der en lodret klitfod, men langt 
de fleste var en ny forklit under opbygning af påføget sand, og klitvegetation ved at genetablere 
sig, af løsrevne/nedfaldne hjælmeplanter. Så helt generelt var klitternes tilstand meget god, trods 
den hårde medfart. En indikation af at klitterne har været i fin form inden de kraftige påvirkninger.  
 
Der vil i den kommende tid stor fokus på at steder, hvor slid og mindre skar kan udvikle sig til ”pro-
blemsteder”. Der vil løbende blive dæmpet efter behov. 
 
Klitsynet i en del af Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Klitsynet startede i år ved p-pladsen ved Vedersø Klit (C 141). Her deltog Jens Peter Vernersen 
som repræsentant for Grundejerforeningen Vedersø Klit samt sommerhusejer Kirsten Elberg Bech. 
 
Indledningsvis en snak om skilteskoven på p-pladsen, hvor en sanering stadig er ønskelig. I for-
bindelse med Blå Flag-ordningen har Ringkøbing-Skjern Kommune opsat et skab, hvori der kan 
opsættes forskelligt infomateriale. En fremtidig elektronisk løsning blev også diskuteret. Kirsten El-
berg Bech gentog tilbuddet, fra klitsynet i 2013, om en sponseret skiltestander, hvor alt materiale 
kunne samles. I den forbindelse blev det drøftet om kommunen kunne koordinere skiltningen i om-
rådet. Et konkret forslag om den nye skiltestander fremsendes til kommunen. 
 
Trods den hårde medfart i de to storme var klitterne generelt i fin form. Et skar syd for C 141 gås 
efter. På stien C 140 overvejes halmpålægning.  
 
Ros til kommunens opstillede skraldespande samt containere til ”strandrensningsaffald” på stran-
den, der havde været i brug siden 2013. Det fungerer fint! 
 



På p-pladsen syd for Strandgaarden Museum (C 133) blev det aftalt at nedtage to af Naturstyrel-
sens skilte. Sidste år blev et større skar nord for museet lukket. Effekten havde været god. 
Storm i kombination men højvande har blotlagt skråningsbeskyttelsen på et kort stykke. Dette giver 
ikke anledning til bekymring. 
 
Ved Sidselbjerg Strand (C 131) kunne det konstateres at hjælmeplantningen på kanterne af stien 
og foran denne, generelt er vellykket, men visse steder var beplantningen lidt tynd. En spontan 
hjælmevækst på vestkanten af forklitten var stadig i god vækst, og havde klaret stormen i fin form. 
 
Der bliver fjernet et infoskilt på p-pladsen. 
 
Ingen yderligere bemærkninger.  
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 100.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 16.667 kr. 
 
Beløbene er excl. moms 
 
Jens Henrik Jakobsen 
Skovfoged 


