Klitsynsrapport 2018
Ringkøbing-Skjern Kommune
Den 27. juni 2018 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i den nordlige del af
Ringkøbing-Skjern Kommune (den tidligere Ringkøbing Kommune).
I klitsynet deltog:
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:

Teamleder Niels Nielsen
Kystmedarbejder Lars Lyngvig

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 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 RingkøbingSkjern – 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 en del af Ringkøbing-Skjern Kommune
Klitsynet startede på p-pladsen ved Vedersø Klit (C 142), hvor Kirsten Elberg Bech stødte til.
Føljetonen om skiltningen af flere forskellige ting på p-pladsen blev drøftet igen. Niels Nielsen sagde at der var bevægelse i sagen, og han foreslog at der blev nedsat en lokal arbejdsgruppe, der
kunne arbejde videre med udformningen af en fremtidig ”skilteplatform”. Der er lokalt ønske om

mulighed for at kunne opsætte lokal information, så denne ikke opsættes andre steder på ppladsen.
Der blev set på et skar nord for C 142, men syd for stien er klitterne i fin form, og en ny forklit med
selvgroet vegetation er under opbygning. Der er fint anlæg på klitterne – og en flot bred strand.
Stier og skar gennemgås.
Lars Lyngvig kunne fortælle at der i foråret ”kun” var samlet 20 tons strandaffald. Dette skal sammenlignes med 2-300 tons, når der er meget. Årsagen er længere perioder med vind fra østlige
retninger.
Ringkøbing-Skjern Kommune har opsat ca. 60 små træcontainere, hvor strandgæster kan aflever
indsamlet affald. Det har været en succes – og Holstebro Kommune har fulgt det gode eksempel.
Syd for Strandgaarden (C 133) fyger der stadig en del sand til p-pladsen på bagsiden af klitterne.
Bl.a. havde en nylig storm medført en del sand på pladsen. ”Raketlokummet” vil blive fjernet, og en
del af arealet overvejes opgivet som p-plads grundet et stort arbejde med jævnligt at flytte sand.
Stranden og stien til stranden var i fin stand – og stranden var rigtig flot. Betonskråningsbeskyttelsen var næsten dækket af sand.
Ved Sidselbjerg Strand (C 131) kunne det konstateres at stranden var flot og bred. En forklit underopbygning vokser mod vest, og der er spontan vækst af hjælme.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 150.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 25.000 kr.
Beløbene er excl. moms
Jens Henrik Jakobsen
Skovfoged

