Klitsynsrapport 2015
Lemvig Kommune
Den 16. juni 2015 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
Direktør for Teknik og Miljø Claus Borg

Fra Kystdirektoratet (KDI):

Projektleder Michael C. Rasmussen
Entreprenør Kurt Maarugaard

Fra Naturstyrelsen (NST):

Biolog Sanne Raahauge Rasmussen
Klitfoged Ole Nees
Skovarbejder Gert Jensen
Landskabsforvalter Janni Egestad Kristiansen
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:
Efterår-/vinter 2014/15 blev også en blæsende affære – bl.a. i form af de såkaldte tvillingestorme
Dagmar og Egon, der ramte landet 9. og 10. januar 2015. Dette er heldigvis et relativt sjældent
fænomen, da lignende dobbeltstorme kun er registreret 6 gange på 114 år. De to storme resulterede
i en lang periode med høj vandstand og kraftig vind – og det har lokalt givet anledning på stort slid
på klitfod og forklit. Der kan flere steder langs Vestkysten ses længere strækninger med en lodret
vestkant på klitterne – dette er dog mere markant syd for Naturstyrelsen Vestjyllands
ansvarsstrækning. Bortset fra det kunne det konstateres at klitterne generelt havde klaret den
blæsende periode i fin stil. Flere steder var forklitten under naturlig genopbygning med nedfaldne
hjælmeplanter og påføget sand.
Efterår-/vinter 2014/15 var desuden mild og meget nedbørsrig - og som bekendt fyger vådt sand ikke
så godt som tørt, så det har formodenligt været med til at begrænse sandflugten.
Strækningen vil også i år blive gennemgået, så potentielle kommende ”problemsteder”, kan dæmpes
inden de udvikler sig.
Klitsynet i Lemvig Kommune
Klitsynet startede på Nordre Thorsminde Tange, og første punkt var igen i år ved 38,6 kmmarkeringen midt på tangen. Her har her den meget blæsende periode medført voldsom sandflugt
på en ca. 200 meter lang strækning. Dette trods ihærdig indsats med både pålægning af
grene/toppe, plantning af hjælme m.v.. Sandet er ved at nærme sig Klitvejen (vej nr. 181), og det
overvejes på dette sted at gennemføre en lignende ”øvelse” som i efteråret 2008, hvor sand blev
flyttet fra østsiden af klitternen, og anvendt som alternativ til strandfodringssand på stranden.
NST kunne oplyse af der er indgået en aftale med Dansk Ornitologisk Forening om skiltning af
dværgternekolonier på NST-ejede arealer med det formål at passe på den sjældne ynglefugl, der
bygger reden på den åbne strandbred. NST Vestjylland har lokalt aftalt med KDI, at der også må
skiltes på KDI´s arealer, hvor der er dværgternekolonier. Konkret er der skiltet på to lokaliteter på
Nordre Thorsminde Tange.

Skarene ved Tuskær Redningsstation, der gennem de seneste år er blevet lukket og har været
under observation, er der nu fint styr på.
Ved Høfde Q skal der forsat være fokus på sandflugten ”på hjørnet”, hvor man svinger ud på vejen
der forløber parallelt med stranden syd for høfden og toiletbygningen.
I Fjaltring Ferieby havde ejeren af Løkkevej 60 anmodet om et kig på klitterne vest for huset.
Klitterne var i fin form, men en sti fra huset til stranden, havde medført slid, der over tid har ført til et
skar, der giver sandflugt østpå. Ligeledes er der et skar der giver sandflugt lidt nord for huset. Disse
skar lukkes, ligesom et par skar yderligere mod nord, og der oplægges en rebstige ved Løkkevej 60.
Ved Løkkevej 54 (Hall-huset) var klitsynsholdet, endnu engang, vidne til voldsom sandflugt. Ejeren af
huset har en ansøgning til behandling hos Naturstyrelsen. Når der er en afgørelse i den sag
forventes det at der er udsigt til en bedring af sandflugtsforholdene på stedet.
På p-pladsen i Vejlby-syd (C 192) stødte Alvin Neumann og Jens Balle fra Grundejerforening Vejlby
Klit til klitsynet. Det blev fremført at der er sandflugtsproblemer flere steder p.g.a. slid på strækningen
nord for C 192. Klitternen blev besigtiget ved Amazonevej. Generelt er de i fin form, men der er flere
steder mindre skar, der kan give sandflugt til baglandet. Men da ingen huse er i fare umiddelbart bag
klitterne, er sandflugt ikke noget problem her. Ved lejlighed gås strækningen efter, og
”problemsteder” hvor der er huse umiddelbart bag klitterne prioriteres.
Handicapstien ved Nautilusvej (C 194), blev besigtiget. Her havde drejningen stien mod nord, der
blev gennemført i 2014, været vellykket. Der var fortsat mindre sandflugtsproblemer, der var opstået
i forbindelse med rydning af stien. Entreprenøren kontaktes for aftale om fremtidige rydninger. Et
skar nord for stien, der blev lukket i 2014, blev besigtiget. Resultatet var vellykket. Gammelt og slidt
skilt med baderåd fjernes.
På Harboøre Tange var klitterne generelt stadig i fin form. Få steder har havet gnavet i forklitten
under dobbeltstormen i januar, og et par steder var der sandflugt til østsiden og engarealerne på
tangen. Specielt et sted – godt 1 km syd for vejen til Høfde 42 – havde vinterens storme gnavet
voldsomt på bagsiden af den østlige klitrække. KDI vil prioritere de steder, hvor der er sandflugt til
østsiden af klitrækken for at få styr på sandflugten og få klitrækken genopbygget og forstærket.
Hjælmeplanterne var i fin vækst.
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

