Klitsynsrapport 2017
Holstebro Kommune
Den 20. juni 2017 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune. En
dag med dejligt friskt sommervejr med en jævn vind fra nordvest.
I klitsynet deltog:
Fra Holstebro Kommune:

Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen

Fra Kystdirektoratet (KDI):

AC-fuldmægtig Charlotte Hollænder
Projektleder Gitte Grimstrup
Projektleder Michael C. Rasmussen

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 2016/17 blev ikke så blæsende som året forud, men 2. juledag – 26. december 2016 ramte stormen Urd Vestkysten. Generelt har der været den del blæsende perioder, hvor der er blevet
flyttet store mængder sand, men klitterne var generelt i fin form.
Strækningen vil blive gennemgået for skar m.v., der vil kunne give anledning til problematisk sandflugt.
Klitsynet i Holstebro Kommune:
Klitsynet startede også i år ved Gaffelbjergvej (C 151) hvor alt så fint ud. Dog er der på toppen et skar
der kan udvikle sig. Dette ses der nærmere på. Den høje klit, der er bygget op gennem mange år, giver
en stejl nedgang til stranden. Der er opstået en sti i en lidt nordligere retning, hvor forløbet er noget
lavere. Dette giver ingen problemer.
Holstebro Kommunes forsøg med bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa) med kemi, var desværre
ikke så overbevisende, som det tidligere har set ud til. Nye skud var på vej frem af sandet.
Ved Græm Strand (C 154) var der siden sidst etableret et nyt toilet, og klitsynsholdet kunne besigtige
det der få dage forinden – d. 17. juni – havde dannet rammen af en ”Animaglyphe”, hvor 1.800-2.000
tilskuere fra toppen af klitterne og fra stranden kunne se ca. 80 heste ride i mønstre på stranden.
Arrangementet var et samarbejde med bl.a. Odin Teateret og det franske teater ”Théâtre du Centaure”,
og var en del af Holstebro Festuge og Aarhus Kulturhovedstad 2017. Alt så fint ud, og det massive
besøg, der havde bevæget sig og opholdt sig i klitterne på et relativt lille område, gav ikke anledning til
rynkede bryn.
På strækningen fra Græm Strand til Spidsbjerg Strand, hvor Naturstyrelsen er grundejer, dæmpes der
kun sandflugt ved de to overgange fra p-pladsen til stranden – C154 og C 156. Dette medfører også at
klitterne på strækningen fremstår ”vilde” med spredt og ufuldstændig vegetation. Dette er dog intet
problem, da der ikke er noget i baglandet der skades af sandflugt. Tværtimod er det positivt for naturen
og biodiversiteten med hvidt sand i bevægelse. Klitten er tilstrækkelig bred og har dybde nok mod øst –
så der er ikke fare for gennembrud under storm.

Ved Bjerghuse ved C 158 blev ”oversvømmelsessikringen”, i form af en mindre bunke stabilgrus
placeret på toppen af overgangen, besigtiget. Løsningen havde fungeret efter hensigten, og har ikke
givet anledning til øvrige problemer.
Strækningen mod syd til grunden, hvor Fjand Badehotel tidligere lå, blev gennemgået og det kunne
konstateres at den dynamiske håndtering af stierne til stranden fungerer fint. Når et skar opstår p.g.a.
slid lukkes det med træer og grene, og en ny sti med rebstige samt evt. med pålagt halm placeres tæt
på den lukkede.
Alt så fint ud, men klitten er smal og høj, så flere huse der ligger umiddelbart øst for klitten har
udfordringer med sand omkring huset.
Søndre Thorsminde Tange gås igennem for skar m.v..
I Thorsminde blev klitterne umiddelbart Vest for Strandingsmuseet ved C 162 besigtiget. Der er blevet
opbygget en fin klit på ”hjørnet” gennem de seneste år, men en bred strand, og dermed en stor
afblæsningsflade, giver ved kraftig vind fra nordvest, stadig en del sandflugt på stedet. Der udlægges
træer og efterplantes med hjælme.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 150.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 25.000 kr. Beløbene er excl. moms
Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

