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Klitsyn 7. juni 2022, Havklit Grundejerforening 
 
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 et 
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, udlægning af kvas samt påkørsel af hø 
eller halm på stier. 
 
Det daglige arbejde og tilsynet på strækningen varetages af:  
Klitfoged Erling Bøndergaard Christensen, telefon: 40 63 15 49,  
Mail: noerregaard1580@gmail.com 
 
Mødested: 
Fladsbjergvej kl. 9 
 
Deltagere: 
Iver Poulsen, Havklit Grundejerforening 
Jørgen Laursen, Havklit Grundejerforening 
Ulle Balle Laursen, sommerhusejer 
Klitfoged Erling Bøndergaard Christensen 
Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 
Bemærkninger: 
Havklit Grundejerforening var bekymrede for den nedbrydning af kysten, der er sket henover 
vinteren og for den sandflugt færdslen på ”uautoriserede” stier giver anledning til. 
 
Henrik Lykke Sørensen gjorde rede for at Naturstyrelsens arbejde med sandflugtsdæmpning 
ikke har til formål at beskytte klitterne, men de samfundsværdier, der ligger i eller bag 
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klitterne, det vil i de fleste tilfælde være huse. Klitterne skal, hvor det er muligt, have lov til at 
udvikle sig frit. 
 
Nedbrydningen af kysten og eventuelle foranstaltninger til at modvirke denne sorterer under 
Kystdirektoratet i Lemvig. 
 
Havklit 
 

  
 
Området fra C074 til C077 blev besigtiget. I forhold til sandflugt ligger sommerhusene med 
god afstand til 1. klitrække og der er derfor plads til at sand, der måtte fyge over klitten kan 
lægge sig på østsiden uden væsentlige gener for de bagvedliggende sommerhuse. 
 
Stierne til stranden kan give vinden nogle angrebspunkter og det vil være fornuftigt at lede 
færdslen fra sommerhusområdet til stranden ad de nummererede stier. Dette kan gøres ved 
at gøre de udvalgte stier attraktive at færdes på med hø. Hvor ”uautoriserede” stier giver 
anledning til sandflugt kan denne dæmpes med kvas, som også kan gøre stierne mindre 
attraktive at færdes på. 
 
Det aftaltes, at Erling til foråret leverer fyrregrene/toppe (kvas) samt hø til stierne. 
Grundejerforeningen står for udlægningen.  
 
 

 


