
Klitsynsrapport 2019 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Den 18. juni 2019 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i den nordlige del af 
Ringkøbing-Skjern Kommune (den tidligere Ringkøbing Kommune).  
 
I klitsynet deltog: 
 
 
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:  Kystmedarbejder Peter Johansen  
 
Fra Kystdirektoratet (KDI):   AC-fuldmægtig Martin Kangas Christensen 
     Projektleder Michael C. Rasmussen 

 Entreprenør Kurt Maarupgaard 
 
Fra Naturstyrelsen (NST):   Skovarbejder Gert Jensen 
     Skovrider Thomas Borup Svendsen 

Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent) 

 

 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for sand-
flugtsdæmpningen - 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 ”sommer-
landet”. 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 sand-
flugt. 
 
Klitsynet i en del af Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Klitsynet startede på p-pladsen ved Vedersø Klit (C 142), hvor Kirsten Elberg Bech stødte til. Der 
blev udtrykt bekymring på baggrund af det oplevede i sommeren 2018: mange gæster har medført 
øget færdsel i klitterne – og dermed slid. Masser af picnic, telte, mange der rutsjer ned ad klitterne 
m.v. Det er også problematisk at der er fotos i turistbrochurer, hvor f.eks. børn rutsjer i klitterne. 
 
Generelt vil flere sommerhuse i landet og godt vejr medføre udfordringer med øget slid på klitterne 
– og dermed øget risiko for problematisk sandflugt. 
 
Der blev atter drøftet skiltning på p-pladsen. Ringkøbing-Skjern Kommune har nye tavler under 
produktion. 
 
På Odbjerg Strand blev en indhegning i klitterne syd for p-pladsen besigtiget. Arealet græsses med 
får – og her har sandflugt, til tider, givet lidt udfordringer, da påføget sand under hegnet, har med-
ført at hegnet er blevet meget lavt ifht terrænnet.  
 



Ved p-pladsen syd for Strandgaarden er ”raketlokummet” fjernet, og dele af p-pladsen er under til-
sanding. Dette gøres der ikke noget ved, da der er muligheder for parkering øst for p-pladsen. 
 
Alt så fint ud på vestsiden. Stranden var bred og sten-bølgebryderne var begravet i sand. Et godt 
eksempel på dynamikken i havet og på stranden. 
 
Ved Sidselbjerg Strand (C131) kunne en spontan opstået klit mod vest med fin vækst i hjælme-
planterne beundres. Alt så fint ud – og redningsvejen var meget fin!  
  
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 
 


