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Klitsyn i Frederikshavn Kommune 2018 
 
Skiveren d. 16. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350020) 
Deltagere: 
Ann-Kathrine B. Thomassen, Frederikshavn Kommune 
Heidi Søgaard Madsen, Kystdirektoratet 
Repræsentant fra Skiveren Grundejerforening 
Mikael Olesen, Naturstyrelsen Vendsyssel 
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
 
Kystskrænten mod syd fra nedkørslen blev besigtiget. I efteråret udføres 
nedskæring af overhængende klitkanter i lighed med tidligere år.  
Der nedskæres således nænsomt med rendegraver fra stranden på 
strækningen fra nedkørslen i sydlig retning til Tversted Plantage. 
 
Nedkørslen er i fin stand, og Grundejerforeningen er tilfreds med 
Kommunens indsats med denne. 
 
 
Kandestederne d. 16. maj kl. 10.00 (Lokalnr. 350020) 
Deltagere: 
Ann-Kathrine B. Thomassen, Frederikshavn Kommune 
Heidi Søgaard Madsen, Kystdirektoratet 
Repræsentant fra Foreningen Solbakken samt lodsejere fra Vagtbakken 
Mikael Olesen, Naturstyrelsen Vendsyssel 
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
 
Klitsynet indledtes med en drøftelse af generel naturpleje i området og 
åløbet/grøften, der løber parallelt med nedkørslen. Her er den tidligere 
rørlægning uden funktion. Frederikshavn Kommune arbejder på at finde 
en løsning på problemet. 
 
Nord for nedkørslen besigtiges flere brud, der gennem de senere år har 
været under observation.  
 
Ved to af disse suppleres tidligere års sandflugtsdæmpende arbejder med 
yderligere fyrretoppe, her opsættes nye rækker parallelt med de nuværende 
(2*1 bunke). Stier/adgange til stranden bevares.  
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Ved Foreningen Solbakken er adgang til stranden vanskeliggjort af de 
seneste års erosion af klitten, hvorved klitten nu er ganske stejl. 
Dialog omkring mulige løsninger, der kan lette adgangsforholdene - men 
som ikke har de negative påvirkninger af klitten, som eksempelvis en fast 
trappe medfører. 
Terrænændringer og etablering af anlæg i klitfredet område kræver en 
dispensation. Kystdirektoratet er myndighed på området. 
 
Der udlægges halm hhv. flis på stierne i 2018.  
 
 
Kanalvejen, d. 16. maj kl. 11.30 (Lokalnr. 350020) 
Deltagere:  
Repræsentant fra Byrådet i Frederikshavn Kommune 
Repræsentant for lodsejer, Gl. Skagen 
Ann-Kathrine B. Thomassen, Frederikshavn Kommune 
Heidi Søgaard Madsen, Kystdirektoratet 
Mikael Olesen, Naturstyrelsen Vendsyssel 
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
 
Ved P-pladsen ved Stranden 2 har klitrisene opsat i 2016 og 2017 samlet 
store mængder sand, og klitten er under opbygning. Som supplering til 
disse opsættes to nye rækker. Til dette arbejde anvendes 20 bunker. 
 
Blandt de fremmødte var der dialog om, hvornår og under hvilke 
forudsætninger det er aktuelt og hensigtsmæssigt at plante hjelme i klitten. 
 
Naturstyrelsen forestår ikke plantning af hjelme for at hindre sandflugt ved 
Fellen.  
 
Den yderste del af Rævehulevej er svært farbar pga. sand, der fyger ind via 
adgangsvejen til Fellen. Det er ikke Naturstyrelsens opgave at sikre 
vejadgang til enkelte ejendomme. 
 
 
Gl. Skagen, d. 16. maj kl. 12.30 (Lokalnr. 350020) 
Ann-Kathrine B. Thomassen, Frederikshavn Kommune 
Heidi Søgaard Madsen, Kystdirektoratet 
Repræsentanter fra Grundejerforeningen 
Mikael Olesen, Naturstyrelsen Vendsyssel 
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
 
Hegnet ved Rævehulevej gennemgås i lighed med tidligere år. Det 
tilstræbes, at gennemgangen er foretaget inden højsæsonen.  
 
Med udgangspunkt ved Sømærket blev stisystemet ved Gl. Skagen 
præsenteret for de fremmødte ved Frederikshavn Kommune. 
Ligeledes var der dialog om regler for og brug af skilte i klitfredet 
område. 
 
Der udlægges flis på de kortlagte hovedstier ved Gl. Skagen. 
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Den markerede sti nord for Fellen blev sløjfet i 2017 på opfordring fra 
Grundejerforeningen, da nedgangen til stranden ikke længere var 
farbar på grund af kysterosionen. 
 
Ved vestligste del af Hans Ruths vej tæt op af den bymæssige bebyggelse 
bevirker uhensigtsmæssig færdsel i klitterne, at der er problemer med 
sandflugt og store mængder sand ved husene i området. For at lede folk 
i området af de kortlagte stier opsættes 2 bunker fyrretoppe, hvor den 
opståede sti udgår fra Hans Ruths vej, ligesom der udlægges 2 bunker 
fyrretoppe, hvor færdsel har medført blottede partier i klitten, for at 
mindske erosion fra yderligere færdsel og vindpåvirkning, hvorved 
vegetationen forventeligt vil genetablere sig.  
 
 
P-plads ved Skagbanke, d. 16. maj kl. 14.00 (Lokalnr. 350020) 
Deltagere: 
Repræsentanter fra grundejerforening hhv. Hamiltonvej  
Ann-Kathrine B. Thomassen, Frederikshavn Kommune 
Heidi Søgaard Madsen, Kystdirektoratet 
Mikael Olesen, Naturstyrelsen Vendsyssel 
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
 
I 2016 og 2017 blev der opsat fyrretoppe flere steder ved klitfoden. 
Mange steder står fyrretoppene fortsat solidt og fanger således fortsat 
sand. Det aftales med Grundejerforeningerne i området, at 
Naturstyrelsen leverer 10 bunker fyrretoppe, mens Foreningerne selv 
opsætter disse.  
 
Dialog omkring stisystemer og hensigtsmæssig færdsel i klitfredet 
område mellem klitsynets deltagere. Frederikshavn Kommune 
fremsender kort- og formidlingsmateriale til Grundejerforeningerne 
med henblik på videreformidling til medlemmer. 


