
Klitsynsrapport 2008      
 
Lemvig Kommune 
 
Den 19. juni 2008 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune. 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Lemvig Kommune  Formand for Teknik og Miljø Jørgen Nørby 
   Teknisk direktør Ib Riskjær Hansen 
 
Fra Kystdirektoratet:   Projektleder Bjørn Knudsen 
   Byggeleder Niels Slet 
 
Fra Miljøcenter Ringkøbing: Fuldmægtig Birthe Højbjerg 
 
 
Fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland 

Klitfoged Ole Nees 
Skovrider Thomas Borup Svendsen  
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen 

 
 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland er ansvarlig for 
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd: 
 
Tendensen med megen kraftig vind fra vestlige retninger har også præget efterår/vinter 2007/08. 
Mange kortvarige perioder med kraftig vind, dog ikke helt så udpræget som i 2006/07, har også i år 
medført en del sandflugt flere steder på strækningen. Der er dog her store lokale forskelle, afhængig 
af mængden af sand på stranden, der kan fyge. 
 
Enkelte af perioderne med kraftig blæst/storm har også givet så meget højvande, at der er ”spist” af 
forklitterne. Dette er mest udpræget på dele af strækningen i Holstebro og Lemvig kommuner. 
 
Klitsynet i Lemvig Kommune 
 
Klitsynet startede på p-pladsen nord for Thorsminde (C 171). Her er der ingen problemer, da 
afstanden mellem stranden og Klitvejen (181) på en ca. 2 km lang strækning er stor. Derfor fyger der 
ikke sand på vejen. 
 
Længere mod nord på Bøvling Klit/Nordre Thorsminde Tange, hvor afstanden mellem stranden og 
vejen er lille har der også i den forgangne efterårs- og vinterperiode været problemer med sand på 
vejen. Dog ikke så store som i 2006/07.   
 
For ca. to år siden satte Kystdirektoratet faskiner på en ca. tre km lang strækning på forstranden på 
Tangen. Disse har fungeret efter hensigten og fanget store mængder sand. Sidste år blev der plantet 
hjælme på de ”nye” klitter. Der var påføget yderligere så meget sand på hjælmene, at hovedparten 
af planterne var bukket under. På en ca. 200 m strækning havde højvande ”spist” faskinerne. 
 
Kystdirektoratet gør forsøg på at fange yderligere sand, dels ved sætning af faskiner og dels ved 
etablering af et sanddige. Herved bliver der også mulighed for at sammenligne de to metoder. S&N 
leverer faskiner vederlagsfrit til forsøget efter nærmere aftale.  
 



S&N går strækningen fra Thorsminde til Fjaltring efter for begyndende dannelse af skar. Disse 
lukkes med faskiner. 
 
Høfde Q, Fjaltring og Trans feriebyer samt Bovbjerg. Alt OK. Eventuelle skar på strækningen lukkes.  
 
På p-pladsen umiddelbart nord for Ferring Sø, ved sydenden af Vejlby, var der snak om skiltningen. 
Kystdirektoratet og Lemvig Kommune snakker sammen om at få Kystdirektoratets information om 
deres arbejder på stranden flyttet til fællesskiltet på p-pladsen. Herved kan to gamle skilteholdere 
fjernes.    
 
Ved ”Månedalen”/Viktoriavej (C 197) havde de opsatte faskiner fungeret efter hensigten. Med 
henvisning til en tidligere aftale, opfordres grundejerforeningen til at plante de aftalte hjælme, på 
Månedals-arealet.   
 
Doblervej/Dalevej. Her var der etableret et ulovligt fodhegn for at styre den gående trafik på klitfredet 
område. Der var også opsat en spærring af en sti på klitfredet område. Der var anbragt to 
borde/bænke-sæt helt mod vest i klitterne. Det er heller ikke lovligt.   
 
Hvilehjemsvej/Horizonvej (C 208). Her var klitterne i god stand med godt hjælmedække i 
topkondition. 
 
Langerhuse (C 218). Ingen problemer. Strækningen mod syd ses efter for skar. 
 
På Harboøre Tange er der tiltagende problemer med sandflugt. På nogle flere hundrede meter lange 
strækninger både nord og syd for Knoppervej/Høfde 42 (C 220) vandrer klitterne mod øst. Det er 
flere steder problematisk, da de fugtige strandenge der ligger på bagsiden af klitterne herved hæves. 
Årsagen er at forklitterne på ovennævnte strækninger er blevet delvist nedbrudt af havet ved 
ekstremt højvande og storm. Kystdirektoratet vil på de berørte strækninger etablere et dige der kan 
fange sandet. Det vurderes at faskinsætning her vil være for ”risikabelt” ved højvande og kraftig vind. 
S&N lukker skar med faskiner, og planter hjælme efter behov. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 250.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 41.666 kr. 
 
Beløbene er excl. moms. 
 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 
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