Klitsynsrapport 2018
Lemvig Kommune
Den 28. juni 2018 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 Katrine Marie Witt Henriksen
AC-fuldmægtig Jacob Hansen Rye
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:
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 Lemvig Kommune
Klitsynet startede igen på Nordre Thorsminde Tange. Ved de senere års ”problembarn” - klitterne
ved 38,6 km-markeringen - kunne det konstateres, at Kystdirektoratets store indsats med
dæmpningen af sandflugten havde båret frugt. Der var kommet ro på toppen klitten og sandflugten
mod øst var begrænset markant. I vestkanten af klitterne var der ”bygget” et godt stykke ny klit mod
vest. Stranden var flot og bred.
Der var også anledningen til at drøfte en fremtidig afgravning af sand der bevæger sig tæt på
Klitvejen (vej nr. 181). Det har flere år været et tilbagevendende problem, at klitterne ”vandrer” mod
øst, og medfører at der fyger sand på kørebanen, når det blæser kraftigt, og vejgrøften fyldes med
sand. Et større projekt, hvor sand blev flyttet fra østsiden af klitterne til stranden, blev gennemført,

både nord og syd for Thorsminde, i efteråret 2008. Et lignende ”klitflytningsprojekt” på udvalgte
steder på Thorsminde Tange er nok nært forestående.
Ved Høfde Q stødte Inge Hauch, Fjaltring-Trans Beboerforening til klitsynet.
Et større projekt omkring p-pladsen, hvor bl.a. toiletbygningen skal udvides med en sauna, og der
skal etableres faciliteter til surfere, blev diskuteret. En ny lokalplan er undervejs.
Nyopstillede borde-bænkesæt fremstillet af genbrugsplast – bl.a. fra fiskegarn - i en meget grøn
farve blev ”beundret”.
Hvor vejen svinger mod øst i sydenden af p-arealet var der lidt påføget sand, der kan give lidt
udfordringer, når der er meget trafik til/fra pladsen. Sandflugten dæmpes.
Høfde P – nord for Høfde Q – er blevet et populært surf-spot. I maj samlede det over 80 campere i
området.
I Fjaltring Ferieby blev Hall-huset (Løkkevej 54) atter besigtiget. Sandflugten ved og omkring huset
er MEGET massiv, men hullet, der har været årsag til sandflugten, er blevet lukket så fremtidig
sandflugt begrænses. Ligeledes er sandflugten øst for huset også begrænset kraftigt.
Ved Vejlby Klit (C 192) blev den voldsomme tilgroning med rynket rose genstand for en diskussion
om bekæmpelse af arten.
Klitterne og den brede strand er i fin form, og et skar, nord for C 192 er lukket med succes, så der er
styr på sandflugten her.
Ved Handicapstien ved Nautilusvej (C 194) stødte sommerhusejer Jens Balle til klitsynet. Det kunne
igen konstateres at bommen var låst. Det kan være en udfordring, hvis et redningskøretøj skal på
stranden, men formålet har været at begrænse ulovlig kørsel på stien – og redningsfolkene har en
nøgle.
Sand der fyger ind på stien, skal jævnligt ryddes. Det medfører blottede sider langs stien, og det
giver sandflugt mod øst, bl.a. omkring Jens Balles hus. Han opfordrede til dæmpning af de blottede
flader langs stien, når denne ryddes.
Ved Høfde 42 var klitterne i fin form.
Arbejdet på strækningen syd for Høfde 42, der har været et fokusområde de seneste år, har båret
frugt. Den fælles indsats har bragt klitterne i meget fin form. Vegetationen er ved at dække fint. Der
holdes øje med strækningen, så sandflugten til Harboøre Tange kan begrænses.
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

