Klitsynsrapport 2016
Holstebro Kommune
Den 26. maj 2016 – på HKH Kronprinsens fødselsdag - blev der afholdt klitsyn på den del af
Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune.
I klitsynet deltog:
Fra Holstebro Kommune:

Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen

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 Holstebro Kommune:
Klitsynet startede i år ved Gaffelbjergvej (C 151) hvor alt så fint ud, og klitsynsholdet kunne beundre de
flotte høje klitter med en fantastisk udsigt.
Ved Græm Strand (C 154) blev situationen om et nyt toilet på p-pladsen diskuteret. Desuden en kort
snak om Odin Teaterets samarbejde med det franske teater ”Théâtre du kentaure” der i juni 2017 vil
opføre en såkaldt ”Animaglyphe” med mange heste på stranden og tilskuere i klitterne. Dette giver
umiddelbart ikke anledning til bekymring.

På stranden ved Græm har vind og vejr ”gnavet” en del i forklitten, men det giver ikke anledning til
problematisk sandflugt.
Ved Bjerghuse stødte Erik Dahl Rasmussen, Jørgen Christensen, Svend Mikkelsen og senere Anne
Grethe Ragborg og Bodil Aastrup til klitsynet.
Der blev snakket sandfodring og bekæmpelse af rynket rose – Rosa rugosa. Naturstyrelsen
gennemfører, på flere vestjyske lokaliteter, både bekæmpelse af rynket rose og forsøg med forskellige
metoder. Man kan ikke forvente at Naturstyrelsen bekæmper rynket rose, hvor disse er uønskede –
hverken på offentlig eller privat grund.
En snak om deponering af sand, gav anledning til at genopfriske reglerne: har man en tilladelse til at
fjerne uønsket sand der er føget ind på ens grund, er der tre muligheder. Enten skal sandet køres bort,
så det ikke giver anledning til sandflugtsproblemer, det skal dæmpes hvis det deponeres på grunden,
så andre ikke får gene af det, eller det skal køres i havstokken.
På strækningen syd for C 158 er der flere steder opstået skar som følge af færdsel. Dette giver flere
steder anledning til sandflugt. Skarene gås igennem og flere lukkes. Grundejerforenings rebstiger
flyttes, så nye stier til havet kan etableres.
Anne Grethe Ragborg gjorde opmærksom på at C 155-skiltet manglede på strandsiden.
Hvor sømærket tidligere havde stået, viste Bodil Aastrup et sted, hvor færdsel også havde medført slid
og et skar, der gav anledning til sandflugt. Der kigges nærmere på sagen.
Ellers var klitterne ved Bjerghuse fine.
Søndre Thorsminde Tange er også i fin form. Skar gås efter.
Der arbejdes forsat på at begrænse sandflugten vest for Strandingsmuseet i Thorsminde (C 162) med
træer/grene og hjælmeplantning. Det tidligere arbejder har haft en positiv effekt.
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

