Klitsynsrapport 2017
Lemvig Kommune
Den 28. juni 2017 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 Christina Vedel-Jørgensen
Projektleder Michael C. Rasmussen
Entreprenør Kurt Maarugaard

Fra Naturstyrelsen (NST):

Klitfoged Ole Nees
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 Lemvig Kommune
Klitsynet startede på Nordre Thorsminde Tange ved C 171. På den sydlige del af tangen er klitterne i
en god og stabil tilstand, men der er stadig udfordringer ved 38,6 km-markeringen. Trods en stor
indsats gennem flere år, fyger der stadig en del sand mod øst, hvor det nærmer sig vejen. Der er
opbygget en fin for-klit mod vest, men stranden er bred, så der er stadig en betydelig sandflugt. Det
blev aftalt at opprioritere indsatsen yderligere på en 3-400 meter lang strækning.
Klitsyns holdet diskuterede også bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa). Her kunne
Naturstyrelsen berette om gode resultater med anvendelse af en såkaldt biorotor, der får rødder m.v.
bragt ”til overfladen”, hvor disse tørrer ud. Anlæg af en cykelsti på den nordlige del af tangen blev
også diskuteret. Mange har længe haft det som et varmt ønske.
Ved Høfde Q så alt fint ud. En kommende renovering af toiletbygningen, hvor der bl.a. kan etableres
en sauna til vinterbaderne og faciliteter til surfere til glæde for alle gæster på stranden blev
diskuteret.
I Fjaltring Ferieby så det lukkede ”hul” ved Hall-huset (Løkkevej 54) fint ud. Den voldsomme
sandflugt var reduceret markant. Der suppleres med lidt flere toppe.
Ved Vejlby Strand - C 192 - kiggede synsholdet på sandflugt på baggrund af en borgerhenvendelse.
Der blæser sand om på bagsiden af klitterne, men det er helt uproblematisk, da der er lang til de
nærmeste huse. Det gamle hegn der opsat langs vejen på vestsiden af denne, er formentlig ikke
lovligt ifølge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Den hindrer bl.a. adgangen til det klitfredede
areal, hvor offentlig færdsel er tilladt. Den samlede skiltning på p-pladsen ser stadig rigtigt fin ud.

Ved C 194, hvor der er anlagt en handicapvenlig sti, der også skal fungere som redningsvej, blev der
kigget på bommen, der var aflåst. Det kan være uheldigt i en nødsituation. Lemvig Kommune
undersøger sagen.
Stiens forløb ud på stranden, der tidligere er blevet drejet mod nord, fungerer fint.
Nogle skar nord for C 194 gås efter med toppe/hele træer.
Ved høfde 42 så alt fint ud – klitterne var i topform.
Længere mod syd på Harboøre Tange kunne klitsynsholdet glæde sig over, at indsatsen for at
dæmpe sandflugten til strandengene har virket efter hensigten. At sandet fanges længere mod vest,
hvor en ny for-klit er bygget op, bidrager til en mere robust klit, der bedre kan modstå en storm.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget: for hele strækningen: 250.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 41.666 kr.
Beløbene er excl. moms.
Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

