
Klitsynsrapport 2008      
 
Holstebro Kommune 
 
Den 16. juni 2008, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro 
Kommune. 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Holstebro Kommune:   Afdelingschef Trafik & Park Annette Vognbjerg 
   Miljøtekniker Connie Schmidt 
    
Fra Kystdirektoratet:   Projektleder Bjørn Knudsen 
   Byggeleder Niels Slet 
 
Fra Miljøcenter Ringkøbing: Ekspeditionssekretær Britta Ladefoged 
   Biolog Hans Riber 
 
 
Fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland 

Klitfoged Else Hounsgaard Poulsen 
Skovrider Thomas Borup Svendsen  
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen 

 
 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland er ansvarlig for 
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd: 
 
Tendensen med megen kraftig vind fra vestlige retninger har også præget efterår/vinter 2007/08. 
Mange kortvarige perioder med kraftig vind, dog ikke helt så udpræget som i 2006/07, har også i år 
medført en del sandflugt flere steder på strækningen. Der er dog her store lokale forskelle, 
afhængig af mængden af sand på stranden, der kan fyge. 
 
Enkelte af perioderne med kraftig blæst/storm har også givet så meget højvande, at der er ”spist” 
af forklitterne. Dette er mest udpræget på dele af strækningen i Holstebro og Lemvig kommuner. 
 
Klitsynet i Holstebro Kommune. 
 
Klitsynet startede i år fra syd.  
 
Gaffelbjergvej (C 151). Ved den østlige af de to p-pladser blev det aftalt at Holstebro Kommune 
fjerner to ældre skilteholdere, der ikke længere er i brug. Ved selve stien fra den vestlige p-plads 
fjernes et gammel ”motorkørsel forbudt”-skilt. På den østlige p-plads opsættes et C 151-skilt. 
Klitterne var generelt i fin form. ”Ramperne” både på øst- og vestsiden af klitten er stejle. 
  
Ved Græm Strand (C 154) er der stadig stort slid grundet de mange gæster på stranden. Der 
plantes fortsat hjælme umiddelbart syd og nord for klitstien C 154, for at forstærker de vestlige 
”hjørner”. Bom, opsat i det sydvestlige hjørne af p-pladsen, der tidligere havde til formål at hindre 
kørsel ad en nu tilsandet vej, fjernes. 
 
Ved Spidsbjerg Strand (C 156) videreføres opsætningen af faskiner, med efterfølgende 
hjælmeplantning, for at mindske sandflugten til p-pladsen. Hovedparten af sidste års indsats 
forsvandt i en storm med højvande. 
 



I Fjand ved Bjerghuse stødte følgende til klitsynet: 
 

• Poul Jørgen Poulsen, Bjerghuse 61 
• Henny og Jørgen Christensen, Bjerghuse 151 
• Jørgen Vilsgaard og Jesper Nielsen, Bjerghuse 55 
• Jørgen Nissen, Bjerghuse 50 
• Niels Erik Stampe, Bjerghuse 29  
• Inge og Herluf Simonsen, Bjerghuse 47 
• Knud Bjerrehus, Bjerghuse 48 

 
Det historisk store fremmøde vidner om at sandflugten i øjeblikket optager mange af områdets 
sommerhusejere. 
 
Det væsentligste problem i området er at klitten på en ca. 500 m lang strækning er blevet meget 
høj. Umiddelbart på bagsiden af klitten ligger en række sommerhuse. Dette hindrer klittens 
naturlige dynamik, hvor klitten med tiden ville have vandret østpå. Når klitten ikke har mulighed for 
at vandre østpå, og samtidig bliver højere og højere, bliver den meget stejl. Dette har medført 
sandskred ved nogle huse og stort pres på støttemure/-vægge ved andre huse. I en periode med 
så kraftig vind fra vestlige retninger, fyger der sand over klitten til de vestligste sommerhuse og 
deres omgivelser.  
 
Ejerne af Bjerghuse 61, 55, 50, 48 og 47 er direkte berørt af ovenstående. Klitsynsholdet 
besigtigede strækningen, og de forskellige myndigheder undersøger mulighederne for at afhjælpe 
problemerne. 
 
Ved Bjerghuse 151 var en sti til havet ved at blive overvokset af rodskud fra rynket rose (Rosa 
rugosa), hvor pålægningen af hø/halm vanskeliggøres. Roserne slås inden der pålægges hø, så 
stien får sin oprindelige bredde. 
 
Ved Bjerghuse 55 der er beliggende umiddelbart sydøst for hvor en sti til havet gennembryder 
klitrækken. Her er højdeforskellen mellem stien og de omliggende klitter med tiden blevet så stor, 
at der er skabt et hul, der giver øget vindhastighed, og dermed sandflugt ad stien. Planen er at 
lukke hullet i klitten, og ændre stiens forløb. Dette vil mindske sandflugten. 
 
Holstebro Kommune oplyste at projektet med at flytte sand fra østsiden af klitterne til vestsiden på 
strækningen fra Bjerghuse til Thorsminde (se klitsynsrapporten fra 2007) forventes at kunne 
påbegyndes i det tidlige efterår. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 250.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 41.666 kr. 
 
Beløbene er excl. moms 
 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 
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