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Klitsyn 12. juni 2020 
 
Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen til opgave at iværksætte de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer. I Ringkøbing-Skjern Kommune varetager 

Naturstyrelsen Blåvandshuk sandflugtsbekæmpelsen langs Vesterhavet på strækningen fra 

Nymindegab til Houvig nord for Søndervig. 

 

Beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes dæmpningsforanstaltninger, sker på baggrund af en 

afvejning af hensynet til naturen, herunder de internationale naturbeskyttelsesinteresser, landskabet 

og udgiften til dæmpningen over for andre berørte samfundsværdier. Sandflugtsbekæmpelsens 

omfang fastlægges af Naturstyrelsen. På det årlige klitsyn gennemgås arealer med problematisk 

sandflugt og grundejerforeninger, sommerhusejere m.fl. har mulighed for at påpege og kommentere 

behov for dæmpning mv.  

 

Dæmpningsarbejdet består af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af hø eller halm på 

stier og opsætning af faskiner. 

 

Det daglige arbejde og tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune foretages af:  

 Klitfoged Leif Tarbensen (Houvig – Søndervig), tlf. 40 31 81 08 

 Klitfoged Erling Bøndergård Kristensen (Klegod), tlf. 40 63 15 49 

 Klitfoged Jacob Hornbæk (Nr. Lyngvig – Hvide Sande), tlf. 30 95 77 79 

 Klitfoged Hanne Kvist Jensen (Årgab – Hegnet), tlf. 23 93 42 93 

 
 
Søndervig kl. 10 
 
Mødested: 
Nedgang til stranden for enden af Badevej. 
 
Deltagere: 
Arne Nørregård, Beboerforeningen i Søndervig 
Kirsten Bjørn-Thygesen, sommerhusejer 
Ole Dalgaard, Team Anlæg, KDI 
Johanne Raakjær Nielsen, Kystzoneforvaltning, KDI 
Kristoffer Kristensen, Vej og Park, Ringkøbing–Skjern Kommune. 
Leif Tarbensen, Klitfoged 
Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
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Bemærkninger: 
Klitsynet indledtes med en velkomst og en præsentation af de fremmødte. 
 
Henrik Lykke Sørensen gjorde kort rede for det gennemførte arbejde med kvas i foråret. Der 
vil blive lagt yderligere kvas på i efteråret og plantet hjelme, hvor der er fanget sand bag 
kvasrækkerne. Budgettet er som i de foregående år. 
 
Leif Tarbensen bemærkede, at han havde fået rent kvas fra to grundejerforeninger. Det var 
ret groft, men det gjorde god gavn. 
 
Kirsten Bjørn-Thygesen var glad for kvaset, selvom det ikke så pænt ud. Hun så imidlertid 
gerne, at der blev etableret en mere permanent nedgang ved Badevej, og at klitten blev 
afskærmet med palisade eller lignende, så færdsel op over klitten ikke var mulig. Hun 
opfordrede også til at behovet for to nedgange blev overvejet. 
 
Kristoffer Kristensen og Leif Tarbensen forklarede, at nedgangen mod nord var en 
redningsvej og ikke kunne undværes. Rampen mod syd skal have en bredde, så den kan 
vedligeholdes og holdes fri for sand. 
 
Arne Nørregård anerkendte den indsats, der var gjort for at dæmpe med kvas. Han nævnte, 
at stier til havet var medtaget i lokalplanen for det nye vandland, og at Beboerforeningen 
gerne ville have tilladelse til nogle rækværk af tov. 
 
Johanne Raakjær vidste, at Kaj Merrild, KDI tidligere havde arbejdet med spørgsmålet og 
opfordrede beboerforeningen til at tage direkte kontakt. 
 
Ole Dalgaard orienterede om indpumpning af sand på strækningen henover vinteren.  
 

*** 


