Klitsynsrapport 2018
Holstebro Kommune
Den 27. juni 2018 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune.
I klitsynet deltog:
Fra Holstebro Kommune:

Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen

Fra Kystdirektoratet (KDI):

AC-fuldmægtig Kaj Merrild Hareskov
Kontorfuldmægtig Heidi Søgaard Madsen
Projektleder Michael C. Rasmussen
Entreprenør Kurt Maarupgaard

Fra Naturstyrelsen (NST):

Skovarbejder Gert Jensen
Skovrider Thomas Borup Svendsen
Skov- og Landskabsingeniørstuderende Søren
Højbjerg Lauridsen
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent)

Synsrapport
Generelt for den strækning af Ve Indtrykket er at vejret er blevet mere blæsende, de seneste år, med
deraf følgende øget sandflugt. Den 29. oktober 2017 ramte den navngivne storm Ingolf landet, og der
yderligere har været en del kraftig vind fra vestlige retninger. Der har dog også i det forgangne
efterår/vinter været perioder med kraftig østenvind, der flytter sandet mod vest – og det har bl.a.
medført at der ikke er drevet meget affald fra havet i land på kysten.
stkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord
til Sidselbjerg Strand i syd:
Indtrykket er at vejret er blevet mere blæsende, de seneste år, med deraf følgende øget sandflugt. Den
29. oktober 2017 ramte den navngivne storm Ingolf landet, og der yderligere har været en del kraftig
vind fra vestlige retninger. Der har dog også i det forgangne efterår/vinter været perioder med kraftig
østenvind, der flytter sandet mod vest – og det har bl.a. medført at der ikke er drevet meget affald fra
havet i land på kysten.
Helt generelt var klitterne i fin form – og der er ingen grund til bekymring.
Der har på klitsynet i de tre kommuner – Lemvig, Holstebro og den nordlige del af Ringkøbing-Skjern –
været kigget på udbredelsen af rynket rose. Artens aggressive vækst er meget tydelig på mange
lokaliteter langs Vestkysten.
Naturstyrelsen har været tovholder på EU Life-projektet REDCOHA, hvor der blandt meget andet har
været lavet forsøg med bekæmpelse af rynket rose. Læs mere og hent inspiration via dette link:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-saarbar-natur-langs-vestkysten/
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). Her stødte Niels Sandgaard til klitsynet. Han
beklagede at adgangen til stranden over klitten ved C 151 var blevet stejl – og det gav udfordringer for
mange.

Stien har ”udviklet sig” til et skar, der giver sandflugt, og det medfører en højdevækst af klitten – og
dermed et stejlt forløb. Stedet vil blive holdt under observation. En sti lidt nord for C 151 ligger lavere i
landskabet, og giver en nemmere adgang til stranden.
Ved Græm Strand (C 154) kunne det konstateres at alt så fint ud. Der er ikke føget meget sand på
stien.
Ved Bjerghuse (C 158) stødte May-Britt Stage fra Fjand Sommerhusforening til klitsynet. En trætrappe
monteret på betonskråningsbeskyttelsen blev besigtiget, og gav anledning til en snak om tilladelser
m.v.. Formålet med trappen er at lette en sikker adgang til stranden på den glatte betonskråning.
Længere mod syd ved C 157 kunne en oplagt rebstige besigtiges. Rebstiger er en fin løsning, der
styrer færdslen op/ned af klitten på fin vis. Dette mindsker sliddet markant, så nye skar ikke opstår så
let. Et godt redskab i en ”dynamisk stiforvaltning”, hvor et skar kan lukkes med grene inden det udvikler
sig til et stort problem – og færdslen kan flyttes v.h.a. rebstiger.
Generelt var klitterne i Fjand- /Bjerghuse-området i fin form.
Søndre Thorsminde Tange gennemgås for skar m.v..
Vest for Strandingsmuseet ved C 162 så alt også fint ud, men det er et sted der skal holdes under
observation og løbende vedligeholdes.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 100.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 16.667 kr. Beløbene er excl. moms
Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

