Klitsynsrapport 2016
Lemvig Kommune
Den 17. maj 2016 – på Norges Nationaldag - 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
Afdelingsleder Hanne Underbjerg

Fra Kystdirektoratet (KDI):

AC-fuldmægtig Lærke Heimdal Holm
Biolog Hanne Rungø Hilligsøe
Projektleder Gitte Grimstrup
Projektleder Michael C. Rasmussen
Entreprenør Kurt Maarugaard

Fra Naturstyrelsen (NST):

Klitfoged Ole Nees
Skovarbejder Gert Jensen
Skov- og landskabsingeniørstuderende Dennis Johnsen
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 Lemvig Kommune
Klitsynet startede også i år på Nordre Thorsminde Tange, og en besigtigelse af klitterne nord for
Thorsminde ved C 171 gav ikke anledning til bekymring.

Ved ”det sædvanlige” fokuspunkt ved 38,6 km-markeringen midt på tangen, kunne det atter
konstateres at der her er en massiv sandflugt, der nærmer sig landevejen. Dette på trods af ihærdig
dæmpningsindsats med toppe/faskiner og hjælmeplantning.
Det blev oplyst at Lemvig Kommune i samarbejde med KDI har planer om at flytte en mindre
mængde sand fra vejrabat og vejgrøft langs Klitvejen (vej nr. 181) til stranden, hvor det skal gøre
gavn som beskyttelse af klitterne ved højvande og storm. Af hensyn til ynglende dværgterner blev
det aftalt at dette projekt først gennemføres efter sommerferien. KDI dæmper efter behov, når
projektet er gennemført.
NST gennemgår strækningen for mindre skar, og udbedrer eventuelle problemer inden de udvikler
sig.
Ved Høfde Q blev der snakket publikumsfaciliteter, håndtering af autocampere, betalings p-plads
m.v.. Der er ingen problemer med sandflugt.
Hall-huset (Løkkevej 54), i Fjaltring Ferieby, er stadig hårdt ramt af sandflugt, men i 2015 gjorde NST
en indsats for at begrænse den ved at ”lukke” den tidligere passage til stranden vest for huset, og
pålægge hele træer på de blottede sandflader på stiens sider. Dette har haft en meget positiv effekt.
De øvrige dæmpningstiltag der blev gennemført i området i 2015 havde også virket efter hensigten.
Syd for Fjaltring Ferieby, på Kjeldbergvej 42, var der flyttet en anselig mængde sand fra en klit
umiddelbart vest for huset. Arbejdet er blevet stoppet af Lemvig Kommune, og KDI er også ”på”
sagen.
Ved p-pladsen Vejlby – syd (C 192) blev der snakket vedligeholdelse af C-nummerskiltene, der i sær
er udsatte på stranden/vestsiden af klitterne. Lemvig Kommune oplyste at de er i gang med en
kortlægning af alle skiltene, så en supplerende opsætning kan udføres.
Bølger, der havde ”rullet” op ad skråningsbeskyttelsen, havde fjernet materiale fra den
bagvedliggende klit. Det gav dog ikke anledning til bekymring. Klitterne generelt i fin form, men NST
gennemgår strækningen, og udbedrer eventuelle skader.
Ved handicapstien på Nautilusvej – C 194 – var der enighed om at stiens ændrede forløb, så den
munder ud i stranden mod nordvest, havde været vellykket. Tilsandningen af stien er minimeret
betydeligt.
Harboøre Tange. På strækningen fra Høfde 42 til Langerhuse er der 4-5 fokuspunkter, hvor
sandflugten er ved at udvikle sig problematisk. Det blev aftalt at KDI opsætter en række
toppe/faskiner vest for den yderste klitvegetation, for at opbygge en forklit.
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

