Klitsynsrapport 2010
Holstebro Kommune
Den 23. juni 2010, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro
Kommune.

I klitsynet deltog:
Fra Holstebro Kommune:

Afdelingsleder Flemming Lehbert Sørensen

Fra Kystdirektoratet:

Projektleder Carl Bisgaard
Byggeleder Niels Slet

Fra Miljøcenter Ringkøbing:

Kontorchef Keld Winter Rasmussen
Biolog Hans Henning Riber

Fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland:
Skovarbejder Gert Jensen
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:
Endnu en forholdsvis rolig periode uden meget voldsomme storme har kendetegnet efterår/vinter
2009/10. Desuden har den langtrukne vinter med snedække i en lang periode begrænset
sandflugten.
Generelt var klitterne, atter i år, i fin form, men på få lokaliteter på strækningen var forklitten
påvirket af høj vandstand og kraftig blæst.
Klitsynet i Holstebro Kommune:
Klitsynet startede i år fra syd ved Gaffelbjergvej (C 151). Her deltog Niels Sandgaard, formand for
Vester Husby Grundejerforening, samt sommerhusejerne Knud Villumsen, Birte Holm og Ib
Aagaard. Desuden var der modtaget en henvedelse fra G.A. Harloff med et ønske om
træbelægning, på flere af overgangene/stierne til havet, hvor disse var stejle.
Diskussion af vedligeholdelsen og adgangen til ralpladsen (pladsen/arealet der ligger godt 100
meter vest for p-pladsen). Holstebro Kommune vil som vejmyndighed se på sagen.
Omkring en træbelægning på klitstierne er dette formodentlig ikke en realistisk mulighed, da det vil
kræve en enorm vedligeholdelse at fjerne påføget sand. Det er en erfaring, der efterhånden er gjort
flere steder langs Vestkysten. Derimod er rebstiger en god mulighed for at forbedre
adgangsforholdene på steder hvor klitterne er stejle. Rebstigerne er træstykker i lægtedimension
med en bredde på 75-100 cm, der fastgøres til to snore. Snorene fastgøres på toppen af klitterne
og rebstigerne lægges løst på sandet. Fyger de til kan de blot løftes fri af sandet, så de igen er
tilgængelige. Udover en væsentlig lettere op- og nedstigning på stejle klitstier, reduceres den
nedadgående sandtransport der vil forekomme, når man går i løst sand på en skråning. Etablering

af rebstiger i klitterne kræver en tilladelse/accept fra grundejeren og en dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens regler. Denne søges ved Miløcenter Ringkøbing.
Ved Græm Strand (C 154) overvejes det at sikre siderne langs overgangen. Ellers alt OK.
Ved Fjand (C 158) har der været udlagt hele træer, da mindre træer og toppe ofte fjernes.
Resultatet har været godt, da der var fanget meget sand.
To private projekter, hvor der var fjernet sand på bagsiden af klitten blev besigtiget, og gav ingen
grund til bekymring i forhold til sandflugt.
En ulovlig opstillet ”løs” bænk blev konstateret på diget på Kystdirektoratets areal. Bænken fjernes
da den er opstillet uden tilladelse.
Mange skilte på p-pladsen ved C 158. Aftalt at der ryddes op i ”skilteskoven” i forbindelse med at
Holstebro Kommune etablerer et nyt toilet på p-pladsen.
Ved mindestenen over Sct. George og Defence´s forlis (C 160) stødte Niels Erik Stampe og Gert
Normann fra Strandingsmuseets Venner til klitsynet. Der arbejdes på at flytte mindestenen til en
plads syd for den nuværende placering øst for Klitvejen. For sandflugten vil en flytning være
positivt, da klitterne omkring stenen er vokset i højden, og dermed give en ”tunneleffekt” med
øgede vindhastigheder og sandflugt til følge.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 200.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 33.333 kr.
Beløbene er excl. moms

Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

