Klitsynsrapport 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune
Den 26. maj 2016 – på HKH Kronprinsens fødselsdag - blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der lå i den tidligere Ringkøbing Kommune – nu en del af Ringkøbing-Skjern Kommune.
I klitsynet deltog:
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:

Kystmedarbejder Lars Lyngvig
Kyst- og turismespecialist Leif Steen Andersen

Fra Kystdirektoratet (KDI):

Projektleder Gitte Grimstrup
Kontorfuldmægtig Heidi Søgaard Madsen
Kontorfuldmægtig Lena Straasø Kjær Olsen
Entreprenør Kurt Maarupgaard

Fra Naturstyrelsen (NST):

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:
Efterår/vinter 2015/16 blev atter en blæsende periode, med tre navngivne storme Freja (7/11-15),
Gorm (29/11-15) og Helga (4/12-15). Desuden ramte en mindre storm landet 2. februar 2016. I forbindelse med flere af stormene, var der en længere perioder med højvande, der har medført stort
slid på vestkanten af klitterne flere steder på strækningen. Perioden var også præget af stor nedbør, hvilket har haft en dæmpende virkning på sandflugten.
Generelt var klitterne dog i fin form, trods en lidt hård medfart - så der er ingen grund til bekymring.
Strækningen vil blive gennemgået for skar m.v., der vil kunne give anledning til problematisk sandflugt.
I den verserende naturdebat, dukker et ønske om flere blottede sandflader i klitterne op med jævne
mellemrum. Naturstyrelsens administration af Naturbeskyttelseslovens sandflugtsbestemmelser
har gennem årene udviklet sig i retning mod en mere ekstensiv dæmpning af sandflugt, hvor det
ikke er nødvendigt. Der dæmpes primært hvor samfundsinteresser kan påvirkes negativt af sandflugt – som f.eks. veje, sommerhusområder, p-pladser, adgangsveje til stranden, naturarealer som
f.eks. fugtige strandenge ved Bøvling Klit og på Harboøre Tange m.v.. Flere arter af insekter, krybdyr m.v. – herunder flere truede arter - har en biologi/adfærd, hvor blottede sandflader i klitnatur er
en væsentlig faktor for arternes velbefindende. Så der vil fremadrettet også være fokus på ikke at
dæmpe sandflugt, der ikke skønnes at give problemer i baglandet.
Klitsynet i en del af Ringkøbing-Skjern Kommune
Klitsynet startede ved p-pladsen ved Vedersø Klit (C 142). Her deltog Kirsten Elberg Bech.
Kirsten Elberg Bech roste Ringkøbing-Skjern Kommunes renovering af p-pladsen. Desuden blev
der udtrykt bekymring for slid på klitterne mellem C 142 og sømærket. En gennemgang af området
gav dog ikke anledning til bekymring, og en løsning med halmbefæstede stier i klitterne, der blev
diskuteret, er ikke aktuel endnu. Udviklingen i området følges løbende.

Under en snak om strandnummereringsskiltene (C XXX) kunne Leif Steen Andersen oplyse at det
er Rigspolitiet, der er ansvarlig for ordningen, og at der ofte var lang leveringstid på skiltene. På
hjemmesiden strandnumre.dk kan man læse mere om ordningen, og finde C-numrene på et kort.
Der var opfordringer til at placere C-nummerskiltene højt på strandsiden af klitterne. Ofte sander
skiltene til eller forsvinder under storme.
Generelt er klitterne i Vedersø-området i fin form. Stranden er bred og flot, anlægget på forklitten
er god og omkring C 142 har vinterens påvirkning af klitterne været minimal. Der er dog enkelte
skar, der skal lukkes.
Ved Strandgaarden Museum - C 133 – var klitterne også i fin form. Enkelte skar lukkes for at forhindre sandflugt til en bagvedliggende p-plads. Nord for Strandgaarden er der to steder, hvor en
del sand blæser om på østsiden af klitterne. Dette er ikke bekymrende, men udviklingen følges.
Ved Sidselbjerg Strand - C131- kunne det konstateres at klitterne var i fin form, og der var enighed
om at stranden kunne betegnes som ”flot”.
På stranden kunne kommunens affaldssystem også ses. De traditionelle skraldespande var suppleret med små containere til større emner. Leif Steen Andersen oplyste at erfaringerne var positive. Strandgæsterne roste muligheden for at kunne komme af med strandingsgods/affald man samlede på strandturen. Leif Steen Andersen kunne endvidere oplyse at der på strækningen mellem
C 133 og mod nord til C 140 blev der indsamlet 12 tons affald under forårets strandrensning!
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 225.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 37.500 kr.
Beløbene er excl. moms
Jens Henrik Jakobsen
Skovfoged

