
Klitsynsrapport 2019      
 
Lemvig Kommune 
 
Den 20. juni 2019 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune. 
 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Lemvig Kommune:  Formand for Teknik og Miljø Steffen Damsgaard 

Afdelingsleder Hanne Underbjerg 
 
Fra Kystdirektoratet (KDI):  AC-fuldmægtig Johanne Raakjær Nielsen 
   AC-fuldmægtig Lea Bank Stigsen 

Projektleder Michael C. Rasmussen 
   Entreprenør Kurt Maarugaard   
    
Fra Naturstyrelsen (NST):   Klitfoged Ole Nees 

Skovarbejder Gert Jensen 
Skovrider Poul Ravnsbæk 
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent) 

 

 
Synsrapport 
 
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 Lemvig Kommune 
 
Klitsynet startede igen på Nordre Thorsminde Tange ved C 171.  
 
Her stødte strandfoged P. C. Mikkelsen til klitsynet. Han beklagede at mulighederne for at køre på 
stranden på flere af ramperne, var blevet besværligt, og nogle steder umuligt, da disse var sandet til 
af påføget sand. 
 
Generelt bliver ramperne ikke ryddet så ofte som for år tilbage, hvor KDI og NST oftere kom på 
stranden. Så det kan være udfordrende at færdes længst mod vest. 
 
Omkring ”Problembarnet” - klitterne ved 38,6 km-markeringen – var den positive udvikling, der kunne 
ses i 2018, blevet endnu forbedret. Der er nu styr på sandflugten på stedet. 
 
Der er dog opstået et par nye problemer lidt længere mod nord. Der vil blive sat fokus på disse. 
 
Lidt syd for Dybå Å´s udløb stødte Bente og Ib Frederiksen til klitsynet. 
 



Kraftig sandflugt nord for sommerhuset på Kjeldbjergvej 39, har medført oversvømmelser ved kraftig 
regn, da vandet ikke kan løbe væk fra huset. 
 
Der bliver set nærmere på sagen.  
 
Ved Høfde Q stødte Inge Hauch, Fjaltring-Trans Beboerforening til klitsynet.  
 
Lokalplanen, der skal gøre det muligt at opgradere toiletbygningen, er endnu ikke på plads.  
 
Der arbejdes på sagen – og herunder også udarbejdelse af en helhedsplan for hele området. 
 
I Fjaltring Ferieby blev Hall-huset (Løkkevej 54) atter besigtiget. Hullet, der er arbejdet på at lukke 
gennem længere tid, er nu lukket, så der er kommet styr på sandflugten på stedet. Huset er dog 
meget påføget af sand – og i dårlig forfatning. 
 
Ved Vejlby Klit (C 192) stødte Bjarne Leth, formand Vejlby Klitplantages Grundejerforening til 
klitsynet.  
 
Flere steder er der meldinger om skar der giver udfordringer for sommerhusejere. Vi er 
opmærksomme på problemstederne, og følger udviklingen. 
 
Ved Langerhuse stødte Therese Kristensen og Finn Morsing, formand for Langerhuse 
Grundejerforening til klitsynet. Der blev spurgt til trappen ved C217. 
 
KDI er lodsejer – og Michael C. Rasmussen oplyste, at der ikke er planer om at opføre en ny trappe 
på stedet. 
 
Ved Høfde 42 var klitterne i fin form.  
 
Ingen yderligere bemærkninger. 

 
Nedenstående er budgettet for indsatsen i 2019: 
 
For hele strækningen: 350.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 58.333 kr. 
 
Beløbene er ex. moms. 
 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 

 

 


