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Klitsyn Haurvig den 27. maj 2019
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

Mødested:
Riskrogvej ved redningsvej C024
Deltagere:
Ove Toftbjerg, Kasserer i Haurvig Grundejerforening
3 sommerhusejere fra Haurvig Grundejerforening
Michael Rasmussen, Team Anlæg, KDI
Ole Dalgaard, Team Anlæg, KDI
Hanne Rungø Hilligsøe, Kystzoneforvaltning, KDI
Kristoffer Kristensen, Vej og Park, Ringkøbing–Skjern Kommune.
Hanne Nørrum Jensen, Klitfoged
Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Blåvandshuk
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Bemærkninger:
Klitsynet indledtes med en velkomst og en præsentation af de fremmødte.
Haurvig Grundejerforening glædede sig over muligheden for at fremføre ønsker til
klitdæmpning og for at stille spørgsmål til myndighederne.
Ansvarsfordelingen mellem Kystdirektoratet og Naturstyrelsen blev præciseret:
Kystdirektoratet gennemfører den kystbeskyttelse, der er aftalt med kystkommunerne og
administrerer naturbeskyttelseslovens regler om klitfredning.
Naturstyrelsen gennemfører sandflugtsdæmpning, for at beskytte ejendomme i klitterne,
hvor det vurderes foreneligt med naturbeskyttelsen.
Ved Haurvig fokuseres indsatsen omkring C024, som den primære adgangsvej til havet.
Sandflugten dæmpes med kvas, med det sigte at gøre stien smallere og mere tydeligt
defineret mod stranden. Der plantes hjelme hvis forholdene er til det.
Naturstyrelsen leverer materialer og rådgivning. Grundejerforeningen stiller med mandskab.
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