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Klitsyn 17. juni 2021
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 på strækningen Houvig-Søndervig varetages af:
Klitfoged Leif Tarbensen, tlf. 40 31 81 08
I forhold til sandflugtsdæmpning på strækningen er budgettet i 2021 som i 2020, dvs. ca.
1000 arbejdstimer plus kr. 140.000 til entreprenørarbejder.
Søndervig kl. 10
Mødested:
Nedgang til stranden for enden af Badevej.
Deltagere:
Arne Nørregård, Beboerforeningen i Søndervig
Herdis Præstegaard Kryhlmand, Nordsøvej 222, Søndervig
4 beboere/sommerhusejere fra området udfor redningsnummer C091
Gitte Grimstrup, Team Anlæg, KDI
Kaj Merrild Hareskov, 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 Naturstyrelsens at arbejde med
sandflugtsdæmpning ikke har til formål at beskytte klitterne, men de samfundsværdier, der
ligger i eller bag klitterne, det vil i de fleste tilfælde være huse. Klitterne skal, hvor det er
muligt, have lov til at udvikle sig frit.
Badevej
Området omkring nedgangene ved Badevej blev besigtiget. Der var lagt yderligere kvas på
klitsiderne ved nedgangen og halm på opkørslen mod nord. Kommunen havde reetableret
den faste nedgang mod syd. Der var ikke bemærkninger til indsatsen på strækningen.
Henrik nævnte, at Kirsten Bjørn-Thygesen, der er sommerhusejer ved Badevej og havde
deltaget i klitsyn de foregående år pr. telefon havde meddelt, at hun ikke deltog i år. Hun
roste det gennemførte arbejde med kvas i foråret og gentog sit forslag om at sløjfe den ene af
opgangene.
C091
Området ved redningsnummer C091 blev besigtiget.
Herdis Kryhlmand og de øvrige beboere/sommerhusejere gjorde opmærksom på at området
havde forandret sig meget, at grønne klitter nu var hvidt sand og at problemerne med
sandflugt var størst omkring nedgangene.
De noterede sig, at Naturstyrelsen i år havde lagt kvas på siderne af nedgangen C091 og halm
på stien. De var imidlertid forundrede over, at Naturstyrelsen ikke havde gjort noget tidligere
og ikke gjorde mere for at dæmpe sandflugten på strækningen.
Henrik gjorde rede for, at indsatsen prioriteres på strækninger, hvor sandflugt kan give
væsentlige gener for beboere og sommerhusejere. Det vil i reglen være områder, hvor husene
ligger tæt på havet. På denne strækning er der god plads til at sand kan fyge gennem huller i
klitterne og lægge sig på østsiden. Naturmæssigt er dette en gevinst og sandflugten er ikke
problematisk, da husene ligger på god afstand.
Henrik anerkendte, at slid kan give nogle udfordringer og opfordrede til en dialog mellem
beboerforeningen og kommunen herom. Naturstyrelsen vil fortsat bidrage til at kanalisere
færdslen gennem klitten ved C091 ved hjælp af halm og kvas.
Gitte Grimstrup slog fast, at der ikke var grund til at være bekymret for digesikkerheden på
strækningen. Kystdirektoratet anser en klitbredde på mindst 40 m og 5 m i højden for
tilstrækkelig sikkerhed mod et havgennembrud på Vestkysten. Det er således ingen fare på
denne strækning. Hun nævnte i øvrigt, at Kystdirektoratet løbende holder øje med
udviklingen således at man kan gribe ind, hvis der er behov for det.
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