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Klitsyn i Jammerbugt Kommune 2018 
 
 
Rødhus, Strandfogedensvej, d. 2. maj kl. 9.00. (Lokalnr. 350026) 

Deltagere: 

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune 

Bent Pedersen, entreprenør 

3 lodsejere fra Sommerhusområdet ved Severinsvej 

Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

Der udlægges halm på stierne mellem Rødhus og Blokhus.  

 

Klitsynet blev indledt med en snak omkring udfordringer med Rynket Rose i 

klitterne. Kystdirektoratet er myndighed i forhold til klitfredet areal, og de skal 

give en dispensation, hvis valgt bekæmpelsesmetode strider med det tilladte for 

klitfredede arealer. Jammerbugt Kommune tilbyder at bidrage ved en eventuel 

ansøgning for et samlet område. 

 

Nord for sti nummer 2 (K58) ved redningsskilt E113 er der er et større brud i 

klitten. For at skabe ro og dæmpe sandflugten udlægges 25 bunker, ligesom der 

foretages nedskæring (ca. 50 meter). 

 

Umiddelbart syd for skilt E114 ud for Ferborgvej udlægges som i 2017 3 bunker, og 

nedskæring foretages, hvor klitten udhules (ca. 10 meter).  

 

Ved sti 5 (K49) suppleres tidligere års sandflugtsarbejde med 20 bunker 

(erosionen stærkest i sydlige del af brud). Der opstilles en række fyrretoppe ved 

bruddets åbning ved foden, dog således, at det stadig er muligt at passere gennem. 

 

Ved sti nr. 6 (K48) nedskæres 20 meter (nord), og der udlægges 2 bunker 

fyrretoppe fordelt på syd og nordsiden af stiforløbet.  
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Blokhus, Strandvejen d. 2. maj kl. 10.00. (Lokalnr. 350026) 

Deltagere: 

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune 

Bent Pedersen, entreprenør 

2 lodsejere fra sommerhusområdet. 

Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

Syd for nedkørslen står klitterne stejlt, men fyrretoppene udlagt i 2017 ligger hvor 

lagt og bidrager til at dæmpe sandflugten. I 2018 suppleres med i alt 50 bunker 

fyrretoppe i forlængelse af de i 2017 udlagte. På strækningen, hvor der blev udlagt 

fyrretoppe i 2017 forlænges nedenfor de eksisterende med yderlige toppe. Mod syd 

forlænges udlægningen hen forbi rundingen (ved runding bevares sti til 

Sømærket). 

 

Ved sømærket udlægges ca. 10 baller halm for at mindske sliddet, hvor færdslen er 

meget intens. Bag sømærkes udlægges 10 bunker, der kan mindske sandflugten 

ind i land til gene for de bagvedliggende huse. Hjelmene sat i 2016 er stort set væk. 

Det vurderes ikke relevant at gentage initiativet, idet færdselen og sliddet ved 

Sømærket er så intensiv, at nye hjelme formentlig vil lide samme skæbne. 

 

Der udlægges halm på de vanlig ikke-nummererede stiforløb. 

 

Umiddelbart nord for nedkørslen ved rundingen etablerer vegetationen sig 

fornuftigt i de tidligere stiforgreninger.  

 

Klitterne nord for nedkørslen samler i lighed med de senere år en del sand. Som i 

2017 opsættes 5 rækker fyrretoppe for at fange sand på stranden og styrke 

opbygning af forklitter. 

 

50 meter syd for sti 31 er et begyndende brud, her nedskæres 40 meter med det 

formål at mindske vinderosionen og bremse udviklingen. Ligeledes udlægges 15 

bunker, der skal skabe ro for vindens erosion og bidrage til at hjelmen fra klitterne 

omkring genetablerer sig. 

 

Ved sti 31 udlægges 3 bunker til styring af færdsel og lukning af parallelstier.  

 

På de officielle stier mellem Blokhus Strandvej og Saltum Strandvej udlægges halm 

som i 2017. Kommunen har tidligere været i dialog med grundejerforeningen ved 

sti 24 vedrørende eventuel omlægning, og det har været drøftet på klitsynet i 2017. 

Jammerbugt Kommune genoptager dialogen, men da en afklaring ikke er til 

rådighed ved klitsynets afholdelse, besluttes det således ikke at udlægge halm på 

stien i år (det er i tråd med grundejerforeningens ønske i 2017). 
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Saltum Strandvej, d. 2. maj kl. 11.30. (Lokalnr. 350026) 

Deltagere: 

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune 

Bent Pedersen, entreprenør 

Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

Ved kiosken ved Saltum Strandvej suppleres fyrretoppene udlagt de senere år med 

yderligere 20 bunker toppe, til dæmpning af sandflugten, forårsaget primært ved 

den megen færdsel omkring kiosken. Der udlægges toppe umiddelbart bag kiosken 

samt i klitterne vest for. 

 

Ved sti 15 er grundejerforeningen Saltum Strand i fortsat dialog med kommunen 

omkring omlægningen af stien. Der udlægges ikke halm i 2018. 

 

Der lægges halm på stierne i øvrigt på strækningen fra Saltum Strandvej og til 

Grønhøj Strandvej.  

 

 

Grønhøj Strandvej, d. 2. maj kl. 12.30. (Lokalnr. 350026) 

Deltagere: 

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune 

Bent Pedersen, entreprenør 

Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Repræsentanter fra grundejerforeningerne Johannes Sørensens Klit, Sandkassen 

og Grønhøj Ejerlaug 

 

Indledningsvist er der dialog omkring bekæmpelse af Rynket Rose. Der opleves 

især store udfordringer omkring vejene i sommerhusområderne. 

 

Flere steder på strækningen opleves at udlægning af halm vanskeliggør færdslen til 

stranden. Dette gælder sti 10 ved Grønhøj Ejerlaug, sti 9 ved Grundejerforeningen 

Grønhøj Nord, samt sti 4 og sti 3 ved Grundejerforeningen Sandkassen.  

 

Ved sti nr. 4 er der igen i år dialog omkring udløbet, hvis ændrede forløb 

vanskeliggør færdsel. Jammerbugt Kommune påtager sig at ansøge om og stå for 

reetablering/løsning til styring af udløbet (forventeligt med faskiner, som 

tidligere). 

 

Ved trappen ud for Bettysvej (mellem sti 2 og 3) udlægges fyrretoppe i skåret fra 

den tidligere placering for trappen (1 bunke øverst og 1 bunke ved klitfoden). For 

at hindre sandflugt omkring trappen udlægges her 2 bunker, overvejende øverst 

ved trappen. 

 

Ved Nybækken nedskæres 20 meter, ligeledes udlægges i alt 6 bunker fyrretoppe. 

Henholdsvis 3 bunker syd for sti 1 og 3 bunker nord for. 

 

Øvrige stier på strækningen pålægges halm som vanligt. 


