
Klitsynsrapport 2019      
 
Holstebro Kommune 
 
Den 18. juni 2019 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune.  
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Holstebro Kommune:    Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen 
  
 
Fra Kystdirektoratet (KDI):   AC-fuldmægtig Martin Kangas Christensen 

Projektleder Michael C. Rasmussen 
  

 
Fra Naturstyrelsen (NST):   Skovarbejder Gert Jensen 
    Skovrider Poul Ravnsbæk 

Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent) 

 

 
Synsrapportj 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen Vestjylland er ansvarlig for 
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd: 
 
Tendensen med mange blæsende perioder af varierende længde gennem en stor del af året, ser ud til 
at fortsætte. Det medfører en del sandflugt og deraf øgede omkostninger til forskellige 
dæmpningsforanstaltninger. 
 
Desuden har sommeren i 2018 været varm og solrig, og der har medført mange gæster i 
”sommerlandet”. Dette har også, flere steder, været årsag til et øget slid på klitterne, der kan give 
anledning til øget problematisk sandflugt. 
 
Dog var klitterne generelt i fin form – så der er ingen grund til bekymring. 
 
Strækningen vil blive gennemgået for skar m.v., der vil kunne give anledning til problematisk sandflugt. 
 
Klitsynet i Holstebro Kommune: 
 
Klitsynet startede i år I Thorsminde, hvor der blev snakket forvaltning af dværgterner – og en 
kasse/container til indsamling strandaffald blev besigtiget. Der er blevet monteret en lille kasse på 
containeren, hvor strandgæster kan tage en sæk til indsamling af affald. Helle Hareskov Johansen 
oplyste at der i alle kasser i hele landet i gennemsnit er indsamlet ca. 500 kg affald pr. kasse. Positivt at 
affaldet bliver indsamlet. 
 
Klitterne i Thorsminde og på den sydlige del af Thorsminde Tange er i fin form.  
 
I Fjand stødte Ervind Frank Poulsen, Fjand Sommerhusforening og Frank Sjøgren, 
Grundejerforeningen ”Sletten” til Klitsynet. 
 
Der var bekymring på at en stigning i antallet af turister i området, der i 2018 nok har haft 
sammenhæng med det gode vejr, og den slid på klitterne det medførte. Bl.a. havde MTB-cyklister 
fjernet grene, så der kunne cykles i klitterne. Ud over bekymring for øget sandflugt, var der også 
bekymring omkring sikkerheden for gennembrud fra havsiden. Ervind Frank Poulsen kunne oplyse at 
havet to gange de seneste år var ”løbet over” ved C 158- overgangen. 
 



Michael Chr. Rasmussen kunne berolige med at KDI løbende overvåger sikkerheden ifht gennembrud 
fra havet – og der er ingen bekymring. I diget ved Bjerghuse ligger der en skråningsbeskyttelse i beton i 
klittterne – og denne går ned til kote minus 1 meter. 
 
Der var ros til de opstillede kasser til indsamling af strandaffald (se ovenfor).  
 
Der ønskes skiltning med gode råd, færdselsregler m.v. 
 
Ved Bjerghuse 153 stødte Bodil Aastrup til klitsynet. Bekymring omkring øget sandflugt ved grunden – 
og det besvær det medførte. NST holder øje med skar og andet der kan medføre ekstraordinær 
sandflugt i området. 
 
Ved Græm Strand (C 154) blev områder, hvor Rynket rose var bekæmpet mekanisk med en såkaldt 
Biorotor besigtiget. Det så fint ud – men vil kræve opfølgende behandlinger. 
 
Klitterne i fin form. 
 
Ved Gaffelbjergvej (C 151) var stien flytte mod nord – og alt var OK. 
 
Ingen yderligere bemærkninger.  
 
Nedenstående er budgettet for indsatsen i 2019: 
 
For hele strækningen: 200.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 33.333 kr. Beløbene er ex. moms 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 
 


