Klitsynsrapport 2017
Ringkøbing-Skjern 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 Ringkøbing-Skjern Kommune:

Teamleder Niels Nielsen
Kystmedarbejder Lars Lyngvig
Kyst- og turismespecialist Leif Steen Andersen

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 en del af Ringkøbing-Skjern Kommune
Klitsynet startede på p-pladsen ved Vedersø Klit (C 142), hvor Peter Ravn deltog som repræsentant for Vedersø Klit Grundejerforening. Han kunne fortælle at ca. 330.000 hvert år besøger Vedersø Klit.
Peter Ravn nævnte problematikken med, at stierne fra baglandet til stranden ofte ender i en lodret
kant, af forskellig højde, når havet i blæsende perioder med højvande, i efteråret og vinteren, har
”gnavet” af forklitten.
Problemet er ingenlunde nyt, men er tilbagevendende. Det er dog ikke lige slemt hvert år, og lokaliteterne, hvor der ”gnaves” veksler også med revleforhold m.v. i havet. Det vil variere en del hvornår, der etableres en mere jævn overgang mellem klitter og strand – og det er ikke alle steder
Kystdirektoratet eller Naturstyrelsen gør noget. Flere steder varetages denne opgave af kommunen eller af strandfogeden.
På stranden kunne klitsynsholdet se nogle flotte klitter med et fint anlæg og en god vækst i klitvegetationen. Der var flere steder spontan vækst af hjælme på den øverste del af stranden 10-15 m
fra klitfoden.

Der var enighed om at klitterne ikke har været flottere de seneste 10 år, så der er ingen grund til
bekymring. Langsgående færdsel i klitterne mellem C 142 og sømærket gav heller ikke anledning
til bekymring.
Udviklingen følges løbende og opståede skar, der kan give anledning til problematisk sandflugt,
lukkes.
Leif S. Andersen berettede at kommunen var ved at udskifte tidligere opstillede plastkasser, hvor
strandgæster kan komme af med indsamlet affald, til kasser af træ. Der er opstillet kasser på ca.
50 lokaliteter i kommunen. Ros til udskiftningen – det pynter!
Leif S. Andersen kunne endvidere oplyse at paraffin, der driver ind på stranden er et stort problem.
Fra 9. marts og ca. 1 uge frem, opsamlede Ringkøbing Skjern Kommune ca. 225 tons paraffin på
stranden fra Nymindegab til Sidselbjerg!
Skiltningen på p-pladsen ved Vedersø Klit blev endnu engang debatteret. Lars Lyngvig kunne oplyse at der forsat arbejdes på en løsning, der vil samle skiltene.
Bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa) blev også genstand for en snak. Thomas Borup Svendsen kunne fortælle, at Naturstyrelsen ikke har planer ved Vedersø Klit, da vi ikke er grundejere i
området. Men der var enighed om at der er et behov en bekæmpelse på stedet.
På p-pladsen syd for Strandgaarden Museum - C 133 – har sandflugt fra stien over klitten givet
problemer på den bagvedliggende p-plads. Det overvejes at lukke stien, da den ikke bruges som
tilkørselsvej til stranden. Sandflugten er noget nemmere at styre med en mindre sti evt. kombineret
med rebstiger. Det overvejes også at fjerne det gamle ”raketlokum”, der er opstillet på p-pladsen.
Det er utidssvarende, og det er svært at skaffe reservedele til.
Ellers kunne det konstateres at klitterne ved Strandgaarden også var i fin form.
På Sidselbjerg Strand ved C 131 er stranden bred, hvilket giver en stor afblæsningsflade. Dette har
fået klitterne til at vokse i højden. Større blottede sandflader og et skar i forklitten overvejes dæmpet. Ellers er klitterne i topform.
På p-pladsen kunne et eksempel på ”adaptiv klitforvaltning” beses. Et skar syd for C 131 har en
retning, hvor sandet blæser ind i baglandet med sydøst. Dette har giver ingen problemer, og er
netop en del af den dynamik, der efterspørges af mange naturinteresserede.
En snak om skiltningen på p-pladsen. Der arbejdes på en samlet løsning – evt. i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Kommune.
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

