
Klitsynsrapport 2014      
 
Holstebro Kommune 
 
Den 12. juni 2014, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune. 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Holstebro Kommune:   Natur- og miljøchef Flemming Lehbert Sørensen 

Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen   
      
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 
sandflugtsdæmpningen - 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 
”problemsteder”. Der vil løbende blive dæmpet efter behov. 
 
Klitsynet i Holstebro Kommune: 
 
Klitsynet startede vest for Strandingsmuseet i Thorsminde (C 162). Klitterne vest for museet er blevet 
yderligere forstærket med pålægning af træer/grene og tilplantet med hjælme efterfølgende. Resultatet 
er fint, og sandflugten til p-pladsen mod øst, ved museet, er yderligere begrænset. To lukkede skar 
nord for museet tilplantes senere på året. 
 
Endnu en gang kiggede sandflugtsholdet på skilteskoven umiddelbart vest for museet. Enighed om at 
der var sket en forbedring gennem årene, men et par skilte yderligere kan fjernes. Diskussion af om 
Holstebro Kommune fremadrettet kunne være koordinerende i forhold til fremtidig skiltning i området. 
Dette undersøges nærmere. Fremtiden bliver nok en elektronisk informationstavle. 
 
På Nordre Thorsminde Tange, hvor Sct. George/Defence-mindestenen tidligere har stået (C 160) har 
sandflugtsdæmpningen - lukning af skar og oplægning af rebstige - fungeret efter hensigten. De 
tidligere store sandflugtsproblemer på stedet, er, stort set, ikke eksisterende længere.  
 
Generelt gennemgås hele Søndre Thorsminde Tange for skar i klitterne, og der dæmpes om 
nødvendigt. 
 



Herefter kørte klitsynsholdet til Gaffelbjergvej, hvor Bente Sandgaard stødte til. Her besigtigedes klitsti 
C 151, hvor nedgangen til stranden de seneste år har været lidt problematisk, da den sidste del er 
meget stejl/lodret. I forbindelse med den årlige pålægning af halm på stierne, suppleres der med en 
rebstige, der vil gøre det meget nemmere at kom til/fra stranden – eller der findes et alternativt stiforløb. 
Desuden vil roserne (Rosa rugosa) langs stien blive slået. I øvrigt et område med meget flotte og høje 
klitter. Havet havde også her gnavet flere steder i klitfoden, men nedfaldende dele med hjælmeplanter 
var i god vækst – og i gang med at sikre forklitten. 
 
Ved Bjerghuse stødte Anne Grethe Ragborg og Jørgen Christensen samt to repræsentanter fra Fjand 
Sommerhusforening - Erik Dahl-Rasmussen og Bo Bak Quistgaard - til klitsynet.   
 
Sommerhusforeningen havde på forhånd fremsendt en række punkter, der ønskedes drøftet.  
 
Indledningsvist blev der kigget på p-pladsen. Der var generelt ros til den gennemførte 
renovering/oprydning, men der var ønske om at en containerstation kunne ”indhegnes” så den blev 
mindre synlig, og at en stor tavle med oversigtskort, som turistforeningen vist tidligere havde opsat, 
kunne fjernes. I dag bruger folk smartphones, når de skal navigere. Holstebro Kommune undersøger 
sagen nærmere, og fortalte, at der også her arbejdes på en elektronisk infotavle. 
 
Kystdirektoratet oplyste at der ikke sandfodres længere ved Bjerghuse, da skråningsbeskyttelsen giver 
tilstrækkelig sikkerhed mod gennembrud. Der blev spurgt til om den forlængede mole ved Thorsminde 
Havn kan have indflydelse på sandvandringen, og dermed strandens tilstand i Bjerghuse. 
 
Ved C 158 var der en længere snak om forholdene her. Bl.a. adgang til stranden – både for gående og 
redningskøretøjer, da stien er en redningsvej – og sandflugt. Stien, der ligger lavt i forhold til klitterne 
mod nord og syd, giver udfordringer med sandflugt mod øst. Sandet medfører ofte problemer med 
tilkørslen til sommerhusene nord for stien. Det undersøges/overvejes om stien kan ”lukkes” som 
redningsvej, hvilket giver bedre muligheder for at få styr på sandet. Der følges op på sagen. 
 
Nord for C 158 lukkes et skar, ligesom hele strækningen i Fjand gennemgås for skar m.v.. 
 
Ved Bjerghuse 44 havde ejeren dæmpet sandflugten med pålægning af grene/toppe. Det er aftalt med 
ejeren at udviklingen i vegetationen følges den kommende tid. Er der behov for hjælmeplantning 
iværksættes den. 
  
I år var alt OK ved C 157. De oplagte rebstiger havde fungeret efter hensigten. Nedgangen til stranden 
kontrolleres til efteråret. 
 
Sommerhusforeningen har arbejdet på at genopføre båken (sømærket), der tidligere havde stået i 
Fjand. Ved det oprindelige fundament blev sagen diskuteret, og erfaringer fra bl.a. fra Blokhus, hvor en 
genopført båke har givet øget færdsel og efterfølgende sandflugtsproblemer.  
 
Rebstigen nord for bunkeren, der ligger ved båkens oprindelige fundament, overvejes flyttet mod syd til 
den sti der ender ved bunkeren. 
  
Ved Spidsbjerg Strand og Græm Strand så alt fint ud. 
   
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 200.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 33.333 kr. Beløbene er excl. moms 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 


